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EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGAO PRESENCIAL 
COM RESERVA DE COTA PARA MICRO/PEQUENAS EMPRESAS E MEI 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
Modalidade              : Pregão Presencial 
Numero Processo : 000027/2.020 
Nº.  Edital         : 000014/2.020 
Registro de Preço       : 000009/2.020 
Data da Abertura : 26/05/2.020 – 09:00:00 
 
1 – PREÂMBULO 
 
1.1 - O Município de Verdelândia, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 01.612.505/0001-70, 
isento de inscrição estadual, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço por item, em sessão pública a ser realizada em sua sede, na Sala de Licitações da Prefeitura, 
localizada na Av. Renato Azeredo, nº. 2001, Centro, Verdelândia-MG, conforme objetos abaixo descriminados 
e anexos, nos termos e data prevista no subitem 5.1.1 deste Edital.  
 
1.2 - O pregão será realizado pelo Pregoeiro indicado: Edilson Silva Dutra e Equipe de Apoio, designados 
pela Portaria nº. 057/2.019 de 26 de setembro de 2.019, publicada no Quadro de Avisos no dia 26 de setembro 
de 2.019, sendo regidos pela Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais nºs. 001/2.006 de 19/01/2.006 e nº. 
003/2009 de 20/02/2009, Lei Complementar n°. 123/2006 e Lei Complementar nº. 147/2.014 e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, legislação correlata e ainda pelas condições 
estabelecidas pelo presente Edital e anexos. 
 
2 – DA PARTICIPAÇÃO DAS MICRO/PEQUENAS EMPRESAS E MEI 
 
2.1 – Em cumprimento ao que reza a Lei Federal nº.  123/06 e Lei Municipal correlata, que estabelece reserva 
de cota de até 25% (vinte e cinco) por cento nos processos licitatórios para aquisição de bens e serviços de 
natureza divisível, exclusivamente para participação de micro/pequenas empresas e MEI, fica reservado os 
item 01 e 65 do objeto do presente processo licitatório exclusivamente a participação das empresas que se 
enquadrem nestas categorias, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo de sua participação nos demais 
itens, garantidos outros privilégios definidos na Lei 123/006 e suas alterações e que sejam objeto de 
questionamento durante a realização do pregão. Valor da reserva: R$.240.498,14 (Duzentos e quarenta mil, 
quatrocentos e noventa e oito reais e quatorze centavos).  
 
2.2 – Caso não se habilitem ou não seja adjudicado item(s) da cota de reserva para empresas enquadradas 
nas categorias de micro/pequenas empresas e MEI, empresas enquadradas em outras categorias empresariais 
poderão se habilitar e participar da disputa para fornecimento deste(s) item(s) desde que em sua proposta 
contenha cotação para o(s) mesmo(s).    
 
 
3 – OBJETO 
 
3.1 - Constitui objeto deste processo licitatório a aquisição de material de consumo hospitalar e 
odontológico para atendera Secretaria Municipal de Saúde do município de Verdelândia-MG. 
  
4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes deste Pregão Presencial correrão à conta da natureza da despesa consignada nas 
dotações orçamentárias indicadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 
  
5 - DA PARTICIPAÇÃO 
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5.1 Poderão participar do certame todos os interessados que comprovarem através de documentação 
que: 
a) A atividade principal da empresa é pertinente ao objeto desta licitação; 
b) preencham as condições de credenciamento constantes deste Edital. 
 
5.2 A participação nesta licitação significa: 
a) Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital conhecem e concordam plenamente com 
as instruções, deveres e direitos aqui descritos; 
b) Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente a regulam; 
c) Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma presencial; 
d) Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens, das 
condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo.  
 
Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e demais documentos 
anexos. 
 
5.3 SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS: 
a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
b) Sob processo de falência, recuperação judicial ou insolvência civil; 
c) Impedidas de licitar e contratar com a Administração e quaisquer de seus órgãos descentralizados; 
d) Reunidas em consórcio; 
e) Enquadradas nas disposições do artigo 9º. da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 
6 - DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
6.1 Sistemas de Registro de Preços (SPR) – conjunto de procedimentos para registro formal de preços 
relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. 
6.2 Ata de Registro de Preços – documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso 
para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 
6.3 Após a homologação da presente licitação será assinada a Ata de Registro de Preços entre as partes, 
conforme anexo X, com prazo de validade de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura. 
6.4 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão 
advim, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
6.5 A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
7 - DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
Que deverão vir fora dos envelopes Proposta de Preços e Habilitação 
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 
comercial, devidamente registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, da 
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhados do correspondente 
documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.  
7.2 Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo no Anexo VI do 
Edital. 
7.2.1 Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo no VII ao Edital, 
somente para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que porventura estiverem com alguma 
restrição na comprovação da regularidade fiscal. 
7.3 No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar declaração de 
enquadramento em um dos dois regimes, caso a mesma tenha se utilizado e se beneficiado do tratamento 
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diferenciado e favorecido na presente licitação, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº. 123/06, 
conforme Modelo Anexo VII. 
7.4 A ausência de representante da empresa licitante ou a falta dos poderes do representante presente para 
formulação de propostas e/ou oferta de novos preços, impedirá a empresa de participar dos lances verbais. 
Ficando registrado o preço constante na proposta escrita. 
7.5 O representante legal e/ou procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação 
que contenha foto. (com Cópia) 
7.6 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles 
poderá representar apenas uma credenciada. 
7.7 A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, poderá importar a imediata exclusão do 
licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
8 – RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
8.1 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública do 
Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 
LOCAL   : Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Verdelândia-Minas Gerais. 
ENDEREÇO  : Praça Renato Azeredo, nº. 2.001, Centro-Verdelândia-MG. 
Data da Abertura : 26/05/2.020 – 09:00:00 
 
8.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 
8.2 A sessão será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do 
processo em epígrafe. 
8.3 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente em envelopes 
fechados, indevassáveis e rubricados no fecho, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, 
os seguintes dizeres: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA - MINAS GERAIS  
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000014/2.020 
 
ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
 
PROPONENTE:.......................................................................................  
ENDEREÇO: 
CNPJ: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÃNDIA- MINAS GERAIS  
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000014/2.020 
 
ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
PROPONENTE:....................................................................................... 
ENDEREÇO: 
CNPJ: 
 
8.4 O Município de Verdelândia-MG não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e 
“Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro designado, no local, data e horário, 
definidos neste Edital. 
 
9 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
 
9.1 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexo, que dele fazem 
parte integrante.  
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9.2 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 
procurador juntando-se a procuração, conforme modelo III ao Edital.  
9.3 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
a) Nome, endereço, telefone, fax, e-mail;  
b) CNPJ e inscrição estadual; 
c) Número do Pregão Presencial; 
d) Descrição detalhada dos itens cotados, em conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital; 
sendo obrigatório informar a marca dos itens cotados.  
e) Prazo de validade não inferior a 60(sessenta) dias a contar da data de abertura deste Pregão. 
9.4-Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das 
disposições deste edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas 
manifestadamente inexeqüíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, 
ou aquelas que ofertarem alternativas. 
9.5-Após apresentação e aceitação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
9.6-A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do proponente das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
9.7-Não será admitida cotação inferior ou superior à quantidade prevista neste Edital.  
9.8-A Proposta Comercial apresentada em desacordo com este Edital ou o preenchimento incorreto dos itens 
necessários para o julgamento implicará na desclassificação.  
9.9-Número de registro na ANVISA e cópia do mesmo, bem como Certificado de Boas Práticas. 
9.10-A proposta deverá ser apresentada na forma impressa, bem como na forma digital/eletrônica, cujo arquivo 
deverá ser solicitado ao Departamento de Licitações Contratos. 
 
10 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
10.1 No horário e local indicado no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se 
com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 15 (quinze) 
minutos.  
10.2 Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão o Pregoeiro a Declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, anexo VI ou VII e em envelopes separados, a Proposta de Preços e 
os Documentos de Habilitação. 
10.3 Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  
10.4 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) Cujo objeto não atenda às especificações, quantitativos, prazos e condições fixados no Edital; 
10.5 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como 
corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.  
10.6 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
10.7 As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 
a) Seleção das melhores propostas;  
b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 
que apresentarem os menores preços. No caso de empate nos descontos, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes. 
 
11 - DOS LANCES 
 
10.1 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas classificadas a formular lances de forma 
seqüencial, a partir do autor da proposta de maior valor e os demais em ordem decrescente no caso de 
empate.  
11.2 Os lances deverão ser formulados em valores não inferiores a duas casas decimais.  
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11.3 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinar da 
formulação de lances. 
11.4 A desistência em apresentar lances verbais, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do 
licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de 
ordenação das propostas. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
11.5 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente as penalidades 
constantes na legislação vigente; 
11.6 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas, sendo 
verificada a ocorrência de empate técnico, através dos termos do art. 44 da Lei Complementar nº. 123/06 será 
assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, para a etapa de lances, considerando-se para as selecionadas o último lance ofertado. 
11.6.1 Entende-se por empate técnico aquela situação em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) superiores à proposta 
mais bem classificada.  
11.6.2 Para efeito do disposto no subitem 11.6.1 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os 
seguintes procedimentos: 
a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em querendo, 
apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu 
favor o objeto licitado; 
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 11.6.1 acima, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.6.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
11.7 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de maior valor com vistas à redução do preço.  
11.8 Após a negociação se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço. 
11.9 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro 
examinará a oferta subseqüente de preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, 
em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.  
11.10 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº. II, contendo os documentos 
de habilitação.  
11.11 Eventuais falhas omissões ou outras irregularidades nas propostas dos preços poderão ser saneadas na 
sessão pública de processamento do Pregão. 
 
12 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
12.1 A documentação poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião de notas ou por membro da Equipe de Apoio do Pregão, ou, ainda, por publicação em órgão de 
imprensa oficial. 
12.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição.  
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do item acima, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização 
da documentação.  
b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93 e art. 7º da Lei nº. 10.520/02, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato a ser firmado, ou revogar a licitação. 
12.3 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, administração aceitará como 
válidas as expedidas até 30 (trinta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
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12.4 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome 
da licitante e com número do CNPJ, com o endereço respectivo, ou seja, se a licitante for a Matriz, todos os 
documentos deverão estar em nome da Matriz; ou se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar 
em nome da filial, salvo: 
12.5 Serão dispensados da Filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da Matriz. 
12.6 Eventuais falhas omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser sanadas 
na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
a) substituição e apresentação de documentos, ou; 
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  
12.7 A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis 
de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
12.8 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e, não sendo apresentados os documentos originais 
para a verificação, a licitante poderá ser inabilitada.  
12.9 Poderá o Pregoeiro declarar qualquer fato formal, desde que não implique desobediência à legislação e 
evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário promover diligência para dirimir a 
dúvida, cabendo, inclusive estabelecer um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para a solução. 
12.10 Constatada através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro considerará o 
proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 
12.11 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e 
declarada vencedora do certame.  
 
13 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
 
13.1 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e 
julgar necessário. 
13.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição aos documentos 
requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
13.3 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 
13.4 O Município utilizará os sites oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões para comprovação da 
regularidade do licitante. 
13.5 O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos preferencialmente em ordem a 
seguir relacionados os quais dizem respeito a: 
 
13.6 - REGULARIDADE JURÍDICA 
 
13.6.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
13.6.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se 
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de 
eleição de seus administradores; 
 
13.6.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
 
13.6.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
13.7 - REGULARIDADE FISCAL 
 
13.7.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
 
13.7.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal/Estadual, se houver relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
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13.7.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal ou do domicílio ou sede do 
licitante.  
 
13.7.4 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
 
13.7.5 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou outro 
órgão da justiça do trabalho. 
 
13.7.6 – Alvará de Funcionamento 
 
13.8 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
13.8.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de atestado de desempenho anterior 
ou em execução, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade 
técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação dos serviços, qualidade dos serviços, 
do atendimento, cumprimento de prazos e demais condições dos serviços. 
 
13.8.2 – Alvará expedido pela Vigilância Sanitária municipal ou estadual da sede da licitante, com prazo de 
validade na data da abertura dos envelopes.  
 
13.9 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA 
 
13.9.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede 
da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física a, no máximo, 60 (sessenta) dias da data prevista para 
entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93. 
 
13.10- OUTROS DOCUMENTOS  
 
13.10.1 Declaração de Atendimento ao Disposto no Inciso XXXIIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme 
modelo no Anexo V, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. 
13.10.2 Declaração Atestando a Inexistência de Fato Impeditivo de sua Habilitação, assinada por sócio, 
dirigente, proprietário ou procurador da empresa, devidamente identificado, sendo que, se firmado por este 
último deverá estar acompanhada por instrumento particular ou público de outorga de mandato, conforme 
modelo no Anexo IV do Edital. 
 
14 - DO RECURSO 
 
14.1-No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção com registro em ata da síntese das suas razões, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos.  
14.2-Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente.  
14.3-A alegação de preço inexeqüível por parte de uma licitante com relação à proposta de preços de outra 
licitante deverá ser devidamente comprovada sob pena de não conhecimento do recurso interposto. 
14.4-Decididos os recursos e constatada a regularidade dos procedimentos praticados, a autoridade 
competente Homologará à adjudicatária para determinar a contratação. 
14.5-O recurso tempestivamente interposto terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará apenas a 
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
14.6-Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala de licitação da 
Prefeitura Municipal de Verdelândia/MG, na Comissão de Licitação/Pregão. 
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14.7-A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, 
a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à 
autoridade competente para a homologação.  
14.8-Não serão apreciados os recursos intempestivos, encaminhados via fax, e-mail ou firmados por pessoas 
sem poder de representação da impetrante.  
 
15 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
15.1 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, 
e assinatura do servidor do Contratante responsável pelo recebimento. 
15.2 Constatadas irregularidades no Termo de Fornecimento, o Contratante poderá: 
15.2.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
15.2.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
15.3 O recebimento do objeto dar-se-á de acordo com a solicitação do Setor de Compras, especificadas no 
Termo de Referência. 
 
16 - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
16.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a 
modalidade e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente do banco a ser depositado, e 
das provas de regularidade com Previdência Social – INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS.  
16.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 
ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 
16.3 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Contratada 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão 
de Negativa de Tributos com a Fazenda Municipal, estiverem com os prazos de validade vencidos, a Secretaria 
de Fazenda verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações se certificando nos autos do 
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 
16.4 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Contratada será notificada 
para que no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprove a sua situação de regularidade, mediante a apresentação 
das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
 
17.1 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessárias de até 25% (vinte e cinco por cento) conforme trata o § 1º do art. 65, da Lei nº. 
8.666/93. 
17.2 Uma vez comunicada de que o Município efetivará a contratação, a licitante vencedora deverá 
comparecer até 03 (três) dias úteis seguintes à comunicação, para assinatura de contrato e/ou retirada da 
Ordem de Fornecimento, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital. Assinado o contrato e/ou recebida a Ordem de Fornecimento, a empresa vencedora do certame 
obriga-se a: 
a) Proceder à entrega dos materiais conforme Termo de Referência, dentro das condições, prazos e preços 
ajustados na proposta; 
b) Encaminhar a Nota Fiscal ao Departamento de Almoxarifado para atesto e posterior encaminhamento 
Contabilidade a fim de efetivação do pagamento devido; 
c) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Departamento de Compras ou pela Secretaria de Saúde, 
cujas reclamações se obrigam a atender prontamente; 
d) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no 
desempenho dos serviços de entrega ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências do 
Município; 
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e) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência do 
Município. 
f) As propostas realinhadas (com preços finais) deverão ser encaminhadas ao setor de licitação/Pregão com 
prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis após o encerramento do certame. 
g) Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes as obrigações assumidas em qualquer ônus 
para o município. 
h) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua contratação. 
i) Manter um estoque mínimo de 10% do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço 
durante sua vigência. 
j) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Contratante, imediatamente contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado.  
k) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo até a entrega do Material, incluindo as entregas feitas por transportadoras. 
l) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria de Saúde sobre os materiais 
ofertados. 
m) É de responsabilidade do licitante que a garantia expressa de seu produto atenda as condições exigidas. 
 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO 
 
18.1 Uma vez firmada a contratação, o Município se obriga a: 
 
a) Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº. 8.666/93, para retirar a Ordem de 
Fornecimento. 
b) Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas 
relativamente ao objeto deste Edital. 
c) Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital. 
d) Notificar por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante a execução e no 
recebimento dos materiais. 
e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como sejam mantidas 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
f) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições deste processo de venda. 
g) Rejeitar, no todo ou em parte, os Produtos entregue em desacordo com as obrigações assumidas pelo 
fornecedor. 
h) Verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais antes do pagamento. 
 
19 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
19.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Verdelândia-MG pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos 
previstos no artigo 7º. da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 
19.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na execução do contrato sujeitará 
o contratado à multa de mora, na forma prevista no Art. 86 e Art. 87 da Lei nº. 8.666/93; a Administração 
poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II- multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a 
multa contratual correspondente a: 
a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou serviços, calculado 
sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 
O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º. 
(primeiro) dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias; 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento de qualquer 
clausula contratual exceto prazo de entrega; 
c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das 
outras sanções cabíveis; 
d) A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança Administrativa ou 
Judicial. 
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III- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso anterior. 
19.3 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa do 
interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
 
20 - DA HOMOLOGAÇÃO, CONTRATO E PREÇOS 
 
20.1 O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação. 
20.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 
20.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório. 
20.4 Fica facultado a Administração, quando o convocado não comparecer no prazo de até 05 (cinco) dias para 
assinatura da Ata de Registro de Preços, não apresentar situação regular no ato da assinatura ou, ainda, 
recusar-se a assiná-la, injustificadamente, dentro do prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação sem prejuízo das multas previstas no edital, no contrato e das 
demais cominações legais. 
20.5 Uma vez assinada a Ata de Registro de Preço, assume o registrado o compromisso de atender durante 
o prazo de sua vigência os pedidos realizados, quando então será celebrado o contrato, específico para tal, 
estabelecendo quantidades, prazo de entrega, etc. 
20.6 O contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como Ordem de Fornecimento/Nota 
de Empenho, elaborada pela respectiva Secretaria em conformidade com o disposto no Art. 62 da Lei 8.666/93. 
20.7 O contrato poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no Art. 65 da Lei 8666/93. 
20.8 O Município monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, de forma a avaliar o preço 
praticado no mercado, podendo rever o preço a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos produtos registrados. 
20.9 Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no 
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do 
fornecedor e aquele vigente no mercado a época do registro – equação econômico-financeira. 
20.10 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, farão parte 
integrante do Contrato (NAF), independente de transcrição. 
 
21 - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
 
21.1 Até 02 (dois) úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer licitante poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, devendo fazê-lo por escrito, dirigidas 
ao pregoeiro, o qual deverá ser protocolado no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Verdelândia/MG. 
21.1.1 Os esclarecimentos deverão ser feitos por escrito e protocolados no Setor de Licitação; 
21.2 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte quatro) horas. 
21.3 Acolhida à petição contra o ato convocatório será designado nova data para a realização do certame. 
21.4 Não serão acolhidos as impugnações intempestivas, encaminhadas via fax ou e-mail, bem como as 
firmadas por pessoas sem poder de representação da impugnante. 
 
22 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
22.1 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas, de acordo com o § 3º. do art. 48 da Lei 8.666/93. 
22.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, 
a finalidade e a segurança da contratação.  
22.3 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.  
22.4 Quem impedir perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de qualquer 
ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, 
nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/93.  
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22.5 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal garantida o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com este Município, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas 
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
22.6 Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão divulgados no Diário Oficial, 
Site da Prefeitura e Quadro de Aviso. 
22.7 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para 
retirada no Setor de Licitação da Prefeitura, após a celebração do contrato com as licitantes vencedoras. 
22.8 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro de acordo com as Leis 
vigentes.  
22.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  
22.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca do Município de Janaúba-MG. 
22.11 O edital esta à disposição dos interessados no site www.verdelandia.mg.gov.br podendo também ser 
adquirido junto ao Departamento de Licitações e Contratos, Rua Renato Azeredo, nº. 2.001, centro, sede da 
Prefeitura Municipal de Verdelândia-MG.  
 
22.12 INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 
1) Anexo I-Relação dos itens/especificações/preço médio; 
2) Anexo II-Termo de referência; 
3) Anexo III-Modelo de proposta de preços; 
4) Anexo IV-Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente; 
5) Anexo V-Modelo de declaração nos termos do inciso XXXIII, artigo. 7º. da CF/88; 
6) Anexo VI-Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 
7) Anexo VII-Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação(ME ou EPP)/com restrição; 
8) Anexo VIII-Declaração de enquadramento a lei complementar nº. 123/2006 (ME ou EPP); 
9) Anexo IX-Atestado de capacidade técnica; 
10) Anexo X-Minuta da Ata de Registro de Preços. 
11) Anexo X-Minuta de contrato; 
 
 
 

Verdelândia-MG, 08 de maio de 2.020. 
 
 

Edilson Silva Dutra 
Pregoeiro Oficial 
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ANEXO I – OBJETO/RELAÇÃO DOS ITENS/PREÇO MÉDIO   
 
Modalidade              : Pregão Presencial 
Numero Processo : 000027/2.020 
Nº.  Edital         : 000014/2.020 
Registro de Preço       : 000009/2.020 
Data da Abertura : 26/05/2.020 – 09:00:00 
 
1 – Objeto  
 
Aquisição de material de consumo hospitalar e odontológico para atendera Secretaria Municipal de 
Saúde do município de Verdelândia-MG. 
 
2 – Itens: 
 

Ordem Qtde 
Unidade 

de 
Medida 

Item Descrição 
Vr. Unit. 

(R$) Vr. Total 
(R$) 

1 330 PCT ABAIXADOR DE 
LÍNGUA  

Abaixador de madeira para 
língua,Material não 
estéril,Descartável. Pacote c/ 100 
UNID 

5,46 1.801,80 

2 340 GALÃO ÁGUA DESTILADA 
PARA AUTOCLAVE 

A água destilada consiste numa 
água quimicamente pura, isto é, 
purificada por destilação de modo a 
eliminar os sais nela dissolvidos e 
outros compostos. - EMBALAGEM 
DE 5 LITROS 

20,49 6.966,60 

3 3450 UND Água para Injeção 
10 ML.  

Ampolas de polietileno de 
10mL.Água para injetáveis é o 
insumo utilizado na preparação de 
medicamentos para administração 
parenteral, como veículo ou na 
dissolução ou diluição de 
substâncias ou de preparações. 

0,45 1.552,50 

4 156 CX Agulha 25X6mm, 
c/100 

Cânula siliconizada que desliza 
facilmente, diminuindo a dor do 
paciente, Biseltrifacetado que torna 
a aplicação mais fácil e reduz a dor 
do paciente, Canhão colorido para 
facilitar a identificação visual do 
calibre da agulha, Protetor plástico 
que garante a total proteção da 
agulha para um melhor acoplamento 
à seringa, Código EAN nas 
embalagens unitárias e nas caixas 
das agulhas. Agulha descartável 
estéril embalada unitariamente, 
acondicionadas em caixas 
secundárias com 100 unidades. 

 
11,07 

 
1.726,92 
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5 250 CX 

Agulha Hipodérmica 
Descartável 
0,45X13mm 
(26GX1/2'') Caixa c/ 
100 

Cânula siliconizada que desliza 
facilmente, diminuindo a dor do 
paciente, Biseltrifacetado que torna 
a aplicação mais fácil e reduz a dor 
do paciente, Canhão colorido para 
facilitar a identificação visual do 
calibre da agulha, Protetor plástico 
que garante a total proteção da 
agulha para um melhor acoplamento 
à seringa, Código EAN nas 
embalagens unitárias e nas caixas 
das agulhas. Agulha descartável 
estéril embalada unitariamente, 
acondicionadas em caixas 
secundárias com 100 unidades. 

 
 

10,91 

 
 

2.727,50 

6 140 CX 

Agulha Hipodérmica 
Descartável 
0,80X25mm 
(21GX1'') Caixa c/ 
100 

Cânula siliconizada que desliza 
facilmente, diminuindo a dor do 
paciente, Biseltrifacetado que torna 
a aplicação mais fácil e reduz a dor 
do paciente, Canhão colorido para 
facilitar a identificação visual do 
calibre da agulha, Protetor plástico 
que garante a total proteção da 
agulha para um melhor acoplamento 
à seringa, Código EAN nas 
embalagens unitárias e nas caixas 
das agulhas. Agulha descartável 
estéril embalada unitariamente, 
acondicionadas em caixas 
secundárias com 100 unidades. 

 
 

9,51 

 
 

1.331,40 

7 110 CX 

Agulha Hipodérmica 
Descartável 
20X0,55mm   3/4'' 
Caixa c/ 100 
Unidades  

Cânula siliconizada que desliza 
facilmente, diminuindo a dor do 
paciente, Biseltrifacetado que torna 
a aplicação mais fácil e reduz a dor 
do paciente, Canhão colorido para 
facilitar a identificação visual do 
calibre da agulha, Protetor plástico 
que garante a total proteção da 
agulha para um melhor acoplamento 
à seringa, Código EAN nas 
embalagens unitárias e nas caixas 
das agulhas. Agulha descartável 
estéril embalada unitariamente, 
acondicionadas em caixas 
secundárias com 100 unidades. 

 
 

11,09 

 
 

1.219,90 

8 173 CX 

Agulha Hipodérmica 
Descartável 
25x7MM 
(22GX1'')Caixa c/ 
100 Unidades  

Cânula siliconizada que desliza 
facilmente, diminuindo a dor do 
paciente, Biseltrifacetado que torna 
a aplicação mais fácil e reduz a dor 
do paciente, Canhão colorido para 
facilitar a identificação visual do 
calibre da agulha, Protetor plástico 
que garante a total proteção da 
agulha para um melhor acoplamento 
à seringa, Código EAN nas 
embalagens unitárias e nas caixas 
das agulhas. Agulha descartável 

 
 

10,95 

 
 

1.894,35 
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estéril embalada unitariamente, 
acondicionadas em caixas 
secundárias com 100 unidades. 

9 170 CX 

Agulha Hipodérmica 
Descartável 
40x1,2MM Caixa c/ 
100 Unidades  

Cânula siliconizada que desliza 
facilmente, diminuindo a dor do 
paciente, Biseltrifacetado que torna 
a aplicação mais fácil e reduz a dor 
do paciente, Canhão colorido para 
facilitar a identificação visual do 
calibre da agulha, Protetor plástico 
que garante a total proteção da 
agulha para um melhor acoplamento 
à seringa, Código EAN nas 
embalagens unitárias e nas caixas 
das agulhas. Agulha descartável 
estéril embalada unitariamente, 
acondicionadas em caixas 
secundárias com 100 unidades. 

 
 

11,63 

 
 

1.977,10 

10 640 UND ÁLCOOL ETÍLICO 
70%  

Desinfetante hospitalar para 
superfícies fixas. Indicado para 
desinfecção. FRASCO DE 1000ML. 

9,19 5.881,60 

11 150 UND Alginato de Cálcio e 
Sodio- CURATIVO 

TAMANHO 10X10 CM : 
INDICAÇÃO Indicado no tratamento 
de feridas profundas, irregulares, 
cavitárias, agudas, crônicas e 
clinicamente infectadas. 

22,15 3.322,50 

12 200 UND Alginato de Cálcio - 
CURATIVO 

TAMANHO 10X10 CM : 
INDICAÇÃO Indicado no tratamento 
de feridas profundas, irregulares, 
cavitárias, agudas, crônicas e 
clinicamente infectadas. 

21,74 4.348,00 

13 350 UND ALGINATO DE 
HIDROGEL 85 Gr 

Gel composto de Alginato de Cálcio 
e Sódio, Carboximetilcelulose e 
Água, que promove o ambiente 
úmido ideal para a cicatrização 
através da hidratação da ferida, 
conduzindo ao 
desbridamentoautolítico ou 
facilitando o desbridamento 
mecânico. É um curativo primário, 
absorvente, não estéril, transparente 
e viscoso. 

 
45,30 

 
15.855,00 
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14 220 UND 
ALGODÃO 
HIDRÓFILO PT C 
500 GMS  

O Algodão Hidrófilo é confeccionado 
com fibras 100% algodão. Macio e 
absorvente, é ideal para a higiene e 
anti-sepsia da pele, além de ser de 
amplo uso no ambiente hospitalar. 
Utilizado para higienização, anti-
sepsia da pele além de amplo uso 
no ambiente hospitalar, que 
proporciona um melhor 
aproveitamento do produto. É 
recomendado com gaze para 
utilização em ferimentos. 

 
19,02 

 
4.184,40 

15 70 UND ALMOTOLIA CLARA 
100ML 

Recipiente de plástico para 
armazenar liquidos claros. 

2,73 191,10 

16 70 UND ALMOTOLIA CLARA 
250ML 

Recipiente de plástico para 
armazenar liquidos claros. 

3,77 263,90 

17 70 UND ALMOTOLIA 
ESCURA 250ml 

Recipiente de plástico para 
armazenar liquidos escuros. 

3,77 263,90 

18 70 UND ALMOTOLIA 
ESCURA100ml 

Recipiente de plástico para 
armazenar liquidos escuros. 

2,70 189,00 

19 70 UND ANESTÉSICO COM 
VASOCONSTRITOR  

Cloridrato de lidocaína com 
vasoconstritor 

66,29 4.640,30 

20 150 UND ANESTÉSICO SEM 
VASOCONSTRITOR  

cloridrato de lidocaína sem 
vasoconstritor 

60,92 9.138,00 

21 100 UND Anestésico topico cloridrato de lidociana bisnaga30g 11,43 1.143,00 

22 10 UND 
Aparelho de P.A. 
Pediátrico Completo 
(Esteto + Esfigmo) 

O Aparelho de Pressão Pediátrico 
com Braçadeira Velcro. 
EsfigmomanômetroAneróideé 
verificado e aprovado pelo 
INMETRO, representando alta 
qualidade em aparelhos de pressão 
analógicos. É indicado para a 
medição da pressão arterial 
sanguínea e permite o controle da 
hipertensão tanto em ambientes 
hospitalares quanto em ambientes 
domésticos. Características do 
Produto: Estojo para viagem; 
Temperatura de Armazenagem: 
recomendada na faixa de 0°C a 
35ºC ; Umidade Relativa do Ar de 
Armazenagem: máxima 
recomendada de 85%;  Faixa de 
Medição: 0 - 300 mmHg; Valor de 
Uma Divisão: 2 mmHg;  Graduação 
Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 
mmHg, respectivamente Tolerância: 
+/- 3 mmHg; Tamanho da 
Braçadeira Modelo Adulto: 
(destinada a uma circunferência de 
braço de 22-28 cm): 14,5 (L) X 52 
cm (C) Braçadeira em Nylon e fecho 
de velcro; Tamanho do Manguito: 12 
(L) X 22 cm (C) Visor analógico . 
Acompanha Estetoscópio 
Pediatrico. 

 
 
 

375,13 

 
 
 

3.751,30 
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23 120 UND Aparelho de Pressão 
Completo Adulto  

O Aparelho de Pressão Adulto com 
Braçadeira Velcro. 
EsfigmomanômetroAneróideé 
verificado e aprovado pelo 
INMETRO, representando alta 
qualidade em aparelhos de pressão 
analógicos. É indicado para a 
medição da pressão arterial 
sanguínea e permite o controle da 
hipertensão tanto em ambientes 
hospitalares quanto em ambientes 
domésticos. Características do 
Produto: Estojo para viagem; 
Temperatura de Armazenagem: 
recomendada na faixa de 0°C a 
35ºC ; Umidade Relativa do Ar de 
Armazenagem: máxima 
recomendada de 85%;  Faixa de 
Medição: 0 - 300 mmHg; Valor de 
Uma Divisão: 2 mmHg;  Graduação 
Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 
mmHg, respectivamente Tolerância: 
+/- 3 mmHg; Tamanho da 
Braçadeira Modelo Adulto: 
(destinada a uma circunferência de 
braço de 22-28 cm): 14,5 (L) X 52 
cm (C) Braçadeira em Nylon e fecho 
de velcro; Tamanho do Manguito: 12 
(L) X 22 cm (C) Visor analógico . 
Acompanha Estetoscópio. 

 
 
 

145,87 

 
 
 

17.504,40 

24 600 PCT 

Atadura Crepom 
10CMx1,8M 13 Fios 
100%  ALGODÃO 
CRU - PACOTE 12 
UND 

As Ataduras de Crepomsão 
confeccionadas com tecido 100% 
algodão cru, fios de alta torção, que 
confere alta resistência, com 
densidade de 18 fios\cm², possuindo 
bastante elasticidade no sentido 
longitudinal. Podem ser utilizadas 
várias vezes sem perder suas 
propriedades elásticas, desde que 
lavadas em água morna e sabão. 
Observação: é a quantidade de fios 
por cm2 que confere o poder de 
elasticidade. Apresenta um fio azul 
em diferenciação da Atadura de 
Crepom Cysne. INDICAÇÃO: As 
Ataduras de Crepom podem ser 
utilizadas na terapia compressiva, 
em aplicações ortopédicas como 
imobilizações e enfaixamentos, na 
fixação de curativos e na prevenção 
de contusões em atividades 
esportivas. 

 
 

18,99 

 
 

11.394,00 



 
             PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA 

             ESTADO DE MINAS GERAIS 
Administração  “Avançar Sempre!” – 2017/2020 

 

 17

25 600 UND 

Atadura Crepom 
12CMx1,8M 13 Fios 
100%  ALGODÃO 
CRU - PACOTE 12 
UND 

As Ataduras de Crepomsão 
confeccionadas com tecido 100% 
algodão cru, fios de alta torção, que 
confere alta resistência, com 
densidade de 18 fios\cm², possuindo 
bastante elasticidade no sentido 
longitudinal. Podem ser utilizadas 
várias vezes sem perder suas 
propriedades elásticas, desde que 
lavadas em água morna e sabão. 
Observação: é a quantidade de fios 
por cm2 que confere o poder de 
elasticidade. Apresenta um fio azul 
em diferenciação da Atadura de 
Crepom Cysne. INDICAÇÃO: As 
Ataduras de Crepom podem ser 
utilizadas na terapia compressiva, 
em aplicações ortopédicas como 
imobilizações e enfaixamentos, na 
fixação de curativos e na prevenção 
de contusões em atividades 
esportivas. 

 
 

23,00 

 
 

13.800,00 

26 600 PCT 

Atadura Crepom 
15CMx1,8M 13 Fios 
100%  ALGODÃO 
CRU - PACOTE 12 
UND 

As Ataduras de Crepomsão 
confeccionadas com tecido 100% 
algodão cru, fios de alta torção, que 
confere alta resistência, com 
densidade de 13 fios\cm², possuindo 
bastante elasticidade no sentido 
longitudinal. Podem ser utilizadas 
várias vezes sem perder suas 
propriedades elásticas, desde que 
lavadas em água morna e sabão. 
Observação: é a quantidade de fios 
por cm2 que confere o poder de 
elasticidade. Apresenta um fio azul 
em diferenciação da Atadura de 
Crepom Cysne. INDICAÇÃO: As 
Ataduras de Crepom podem ser 
utilizadas na terapia compressiva, 
em aplicações ortopédicas como 
imobilizações e enfaixamentos, na 
fixação de curativos e na prevenção 
de contusões em atividades 
esportivas. 

 
29,31 

 
17.586,00 
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27 600 PCT 

Atadura Crepom 
20CMx1,8M 18 Fios 
100%  ALGODÃO 
CRU - PACOTE 12 
UND 

As Ataduras de Crepomsão 
confeccionadas com tecido 100% 
algodão cru, fios de alta torção, que 
confere alta resistência, com 
densidade de 13 fios\cm², possuindo 
bastante elasticidade no sentido 
longitudinal. Podem ser utilizadas 
várias vezes sem perder suas 
propriedades elásticas, desde que 
lavadas em água morna e sabão. 
Observação: é a quantidade de fios 
por cm2 que confere o poder de 
elasticidade. Apresenta um fio azul 
em diferenciação da Atadura de 
Crepom Cysne. INDICAÇÃO: As 
Ataduras de Crepom podem ser 
utilizadas na terapia compressiva, 
em aplicações ortopédicas como 
imobilizações e enfaixamentos, na 
fixação de curativos e na prevenção 
de contusões em atividades 
esportivas. 

 
 

34,02 

 
 

20.412,00 

28 350 PCT 
Avental manga 
longa em falso 
tecido 

Avental em falso tecido, com amarra 
e elástico nos punhos, peso 20g, na 
cor branca, PACOTE C/ 10 
UNIDADES 

25,75 9.012,50 

29 125 ROLO Bandagem Elástica 
Adesiva- 5 Metros 

Medidas - 5cm x 5m 
(LxC),Elasticidade de 30% a 
40%,Não contém látex.01 Rolo de 
Bandagem Elástica Adesiva - 5 
metros  

87,33 10.916,25 

30 100 UND Bolsa Coletora de 
urina adulto 

Bolsa coletora de Urina Estéril, 
capacidade 2000ml. 

5,60 560,00 

31 1200 UND BOLSA DE 
COLOSTOMIA 

É um dispositivo de uma peça, 
composto de uma bolsa drenável, 
um disco protetor de pele e um 
suporte adesivo flexível. Foi 
especialmente desenvolvida para 
pessoas que preferem dispositivos 
de uma peça e oferece as seguintes 
vantagens: 1. Orifício inicial que 
pode ser ampliado para acomodar 
estomas de qualquer tamanho e 
formato, até um diâmetro máximo 
de 64 mm, o que a torna ideal 
também para uso hospitalar. 2. Guia 
de recorte impresso no papel 
aderente. 3. Comprovada e 
prolongada proteção da barreira. 4. 
Tela perfurada fixada à face 
posterior da bolsa, aumentando o 
conforto quando a bolsa toca a pele. 
5. Suporte adesivo flexível, que 
elimina a necessidade de utilizar 
adesivos cirúrgicos. 6. Bolsa de 
plástico macio, silencioso e à prova 
de odores. 

 
 

9,82 

 
 

11.784,00 



 
             PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA 

             ESTADO DE MINAS GERAIS 
Administração  “Avançar Sempre!” – 2017/2020 

 

 19

32 20 UND BOLSA TÉRMICA 
GRANDECOM GEL 

Mantêm a temperatura por mais 
tempo que a água, não vazam, e 
podem ser usadas também como 
compressas frias. São reutilizáveis, 
seladas e contêm gel não tóxico. 

25,57 511,40 

33 120 UND Bota de Unna7,5cm 
x 6 metros - curativo 

consiste em uma bandagem 
impregnada com pasta à base de 
óxido de zinco, goma acácia, 
glicerol, óleo de rícino e água 
deionizada. CAIXA COM 1 ROLO. 

42,87 5.144,40 

34 200 UND Carvão Ativado com 
Prata Recortável 

TAMANHO 10 X10. Carvão Ativado 
com Prata Recortável é indicado 
para feridas exsudativas, limpas ou 
infectadas, crônicas ou agudas, 
superficiais ou profundas e com 
odor desagradável.O curativo pode 
ser cortado para o tamanho que 
melhor se adapte à lesão. 
 
. 

 
53,32 

 
10.664,00 

35 10 CX Categut0 Simples  75CM, c/ Agulha Cilindrica 1/2 
40MM - Cx c/ 24 Unid 

131,07 1.310,70 

36 10 CX Categut2 Simples  75CM, c/ Agulha Cilindrica 1/2 
30MM - Cx c/ 24 Unid.  

133,14 1.331,40 

37 10 CX Categut3 Simples  75CM, c/ Agulha Cilindrica 1/2 
30MM - Cx c/ 24 Unid. 

135,23 1.352,30 

38 10 CX Categut4 Simples 75CM, c/ Agulha Cilindrica 1/2 
30MM - Cx c/ 24 Unid. 

130,97 1.309,70 

39 10 CX Categut Cromado 0-  75CM- Agulha Cilindrica 3/8 Circular 
5,0CM- Cx c/ 24 Uni  

131,50 1.315,00 

40 10 CX Categut Cromado 1- 75CM- Agulha Cilindrica 1/2 Circular 
5,0CM- Cx c/ 24 Uni 

131,68 1.316,80 

41 10 CX Categut Cromado 2- 75CM- Agulha Cilindrica 1/2 Circular 
4,0CM- Cx c/ 24 Uni 

134,49 1.344,90 

42 10 CX Categut Cromado 3-  75CM- Agulha Cilindrica 3/8 Circular 
3,0CM- Cx c/ 24 Uni  

134,23 1.342,30 

43 10 CX Categut Cromado 4-  75CM- Agulha Cilindrica 1/2 Circular 
2,0CM- Cx c/ 24 Uni  

133,66 1.336,60 

44 150 UND 
CATETER 
INTRAVENOSO 
14G 

Cateter Intravascular 
perférico.Diâmetro ( ø ): 2,1mm 
Comprimento: 50mm. LARANJA 

1,45 217,50 

45 150 UND 
CATETER 
INTRAVENOSO Nº 
16 

Cateter Intravascular 
perféricoDiâmetro ( ø ): 1,7mm 
Comprimento: 50mm. CINZA. 

1,35 202,50 

46 150 UND 
CATETER 
INTRAVENOSO Nº 
18 

Cateter Intravascular 
perférico.Diâmetro ( ø ): 1,3mm 
Comprimento: 45mm. VERDE. 

1,41 211,50 

47 1400 UND 
CATETER 
INTRAVENOSO Nº 
20 

Cateter Intravascular perférico. 
Diâmetro ( ø ): 1,1mm 
Comprimento: 65mm. ROSA. 

1,33 1.862,00 

48 1400 UND 
CATETER 
INTRAVENOSO Nº 
22 

Cateter Intravascular perférico. 
Diâmetro ( ø ): 0,9mm 
Comprimento: 25mm. AZUL. 

1,36 1.904,00 

49 1400 UND 
CATETER 
INTRAVENOSO Nº 
24 

Cateter Intravascular perférico. 
Diâmetro ( ø ): 0,7mm 
Comprimento: 19mm. AMARELO. 

1,53 2.142,00 
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50 2340 UND CATETER NASAL 
TIPO ÓCULOS  

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

1,52 3.556,80 

51 10 UND CINTO PARA 
FIXAÇÃO NA MACA 

Cinto de fixação para maca.Fita 
CBR 50 mm e fecho em nylonJogo 
c/ 3 und. 

37,47 374,70 

52 6 UND COLAR CERVICAL 
GRANDE 

•Confeccionado em polietileno, de 
alta densidade, com espessura 
mínima 1,5mm, permitindo uma 
maior resistência e apoio; 
•É revestido de espuma macia tipo 
“E.V.A.” (Etil Vinil Acetato) especial; 
•Fecho em velcro de 05mm em um 
dos lados, em cores de padrão 
universal; 
•Possui um botão preto, que permite 
a montagem, bem como o tamanho 
do colar, pela forma universal de 
medida nos dedos; 
•A parte posterior (nuca) possui 02 
aberturas para a palpação e 
ventilação da nuca; 
•Abertura frontal que permite a 
palpação do pulso carotídeo e 
acesso a traquéia; 
•Não possui botões ou apoio de 
metal, ferro, alumínio; 
•Botões em plástico resistente, 
permite rádio-transparência; 
•Tamanho: GRNADE; 

 
 

29,03 

 
 

174,18 

53 6 UND COLAR CERVICAL 
INFANTIL 

Confeccionado em espuma de 
poliuretano expandida, 
emborrachada. Possui dois cintos 
imobilizadores reguláveis para testa 
e queixo do paciente a imobilizar. 
Preso em velcro ao tecido que veste 
a tábua (prancha) de resgate em 
qualquer largura. Base fixada na 
prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada 
na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício 
auricular para verificar de 
sangramento, 80 mm. Lavável.  

 
26,74 

 
160,44 
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54 6 UND COLAR CERVICAL 
MÉDIO 

•Confeccionado em polietileno, de 
alta densidade, com espessura 
mínima 1,5mm, permitindo uma 
maior resistência e apoio; 
•É revestido de espuma macia tipo 
“E.V.A.” (Etil Vinil Acetato) especial; 
•Fecho em velcro de 05mm em um 
dos lados, em cores de padrão 
universal; 
•Possui um botão preto, que permite 
a montagem, bem como o tamanho 
do colar, pela forma universal de 
medida nos dedos; 
•A parte posterior (nuca) possui 02 
aberturas para a palpação e 
ventilação da nuca; 
•Abertura frontal que permite a 
palpação do pulso carotídeo e 
acesso a traquéia; 
•Não possui botões ou apoio de 
metal, ferro, alumínio; 
•Botões em plástico resistente, 
permite rádio-transparência; 
•Tamanho: MEDIO. 

 
 

28,81 

 
 

172,86 

55 6 UND COLAR CERVICAL 
PEQUENO 

•Confeccionado em polietileno, de 
alta densidade, com espessura 
mínima 1,5mm, permitindo uma 
maior resistência e apoio; 
•É revestido de espuma macia tipo 
“E.V.A.” (Etil Vinil Acetato) especial; 
•Fecho em velcro de 05mm em um 
dos lados, em cores de padrão 
universal; 
•Possui um botão preto, que permite 
a montagem, bem como o tamanho 
do colar, pela forma universal de 
medida nos dedos; 
•A parte posterior (nuca) possui 02 
aberturas para a palpação e 
ventilação da nuca; 
•Abertura frontal que permite a 
palpação do pulso carotídeo e 
acesso a traquéia; 
•Não possui botões ou apoio de 
metal, ferro, alumínio; 
•Botões em plástico resistente, 
permite rádio-transparência; 
•Tamanho: PEQUENO. 

 
 

31,09 

 
 

186,54 

56 200 UND 

COLETOR DE 
MATERIAL 
PERFURO 
CORTANTE 
GRANDE 

Alça dupla para transporte ,Contra-
trava de segurança ,Produzido de 
acordo com NBR 13853. 
Desenvolvido para desprezar todo 
material que corta ou perfura, como 
agulhas, lancetas, vidros em geral, 
lâminas de bisturi, ampolas, cateter, 
etc. CX 20 LITROS 

 
9,69 

 
1.938,00 
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57 200 UND 

COLETOR DE 
MATERIAL 
PERFURO 
CORTANTE MÉDIA 

Alça dupla para transporte ,Contra-
trava de segurança ,Produzido de 
acordo com NBR 13853. 
Desenvolvido para desprezar todo 
material que corta ou perfura, como 
agulhas, lancetas, vidros em geral, 
lâminas de bisturi, ampolas, cateter, 
etc. CX 13 LITROS 

 
7,54 

 
1.508,00 

58 200 UND 
Coletor de material 
perfuro cortante 
pequena 

Alça dupla para transporte ,Contra-
trava de segurança ,Produzido de 
acordo com NBR 13853. 
Desenvolvido para desprezar todo 
material que corta ou perfura, como 
agulhas, lancetas, vidros em geral, 
lâminas de bisturi, ampolas, cateter, 
etc. 3 LITROS 

 
3,94 

 
788,00 

59 150 UND 
Coletor de Urina 
Adulto Sistema 
Fechado  

Conteúdo: Bolsa coletora com 
escalas de graduação para 
pequenos e grandes volumes; 
Conector universal com ponto de 
coleta para amostra com tampa 
protetora; Tubo extensor; Alça de 
sustentação; Pinça corta fluxo; 
Apoio para deambulação; Válvula 
anti-refluxo; Tubo de drenagem. 

 
5,72 

 
858,00 

60 100 UND COLETOR DE 
URINA infantil 

material: pvc da classe médica,não - 
tóxicos pvc, da classe 
médica,esterilizado por gás óxido de 
etileno, de uso único, capacidade: 
100ml, 150ml, 200ml para a criança. 

1,81 181,00 

61 500 UND 

Coletor de Urina p/ 
Incontinência 
Urinária Masculina 
Estéril, Atóxico e 
Apirogênico(Tipo 
Camisinha) 

Artigo médico-hospitalar de uso 
único, estéril, indicado para coleta 
de urina em pacientes do sexo 
masculino acometidos de 
incontinência urinária; 
Produto fabricado com matéria-
prima atóxica e esterilizado a óxido 
de etileno; 
Produto embalado individualmente 
em pouche de papel grau cirúrgico; 

 
2,50 

 
1.250,00 

62 130 UND Coletor de Urina 
Sistema Aberto 

COLETOR URINA SISTEMA 
ABERTO 1200ML 
 
- Conector para sonda uretro-
vesicais; 
- Pinça Corta fluxo; 
- Tubo extensor; 
- Cordel para sustentação ao leito e 
deambulação do paciente; 
- Frasco coletor em PVC 
translúcido, com capacidade para 
1200ml e escala graduada; 

 
5,63 

 
731,90 
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63 50 UND 
COLETOR 
DRENATOR TIPO 
GARRAFA  

SISTEMA ABERTO 1200 ML COM 
COLETOR PENIANO EM LÁTEX  

5,67 283,50 

64 50 PCT Compressa Campo 
Operatório 23X25cm  com 50 UND. não estéril 48,78 2.439,00 

65 50 PCT Compressa Campo 
Operatório  45cmx50cmc/50 Não Estéril 

109,08 5.454,00 

66 1500 PCT 

COMPRESSA DE 
GAZE 7,5 X 7,5CM 
11F C/500 não 
esteril 

100% puro algodão: Macio e extra-
absorvente;Com 8 camadas e 5 
dobras;11 fios por cm²;Não 
estéril;Dimensão aberta: 15x15 
cm;Dimensão fechada: 7,5x7,5 
cm;Pacote com 500 unidades. 

17,82 26.730,00 

67 1500 PCT 

COMPRESSA DE 
GAZE 7,5 X 7,5CM 
13F C/500 un Não 
Estéril 

Compressa de gaze hidrófila, 
confeccionada com 13 fios em 
tamanho nominal de 7,5 x 7,5 cm, 
com 8 dobras. Cor branca, 
embalada em pacote plástico com 
500 unidades. 

22,30 33.450,00 

68 1500 PCT 

COMPRESSA DE 
GAZE ESTÉRIL 13 
FIOS 7,5CMX7,5CM 
C/10 

Compressa de gaze estéril;7,5 x 7,5 
cm (dobrada);13 fios;100% algodão 
hidrófilo;5 dobras e 8 camadas; 
Estéril; Conteúdo da embalagem: 10 
Compressa de gazes 13 Fios  

 
0,71 

 
1.065,00 

69 200 PCT Compressas Campo 
Operatório  

Estéril 100% Algodão - 
45CMx50CM, 4Camadas c/ 
Cadarço Duplo, Alva 

143,34 28.668,00 

70 150 UND Curativo com 
Hidrofibra 

Com Prata Estéril 
dimensõe10x10CM. Embalados 
individualmente. 

55,25 8.287,50 

71 50 UND DESCARTADOR DE 
AGULHAS portatil 

Fabricado em plástico rígido 
amarelo.Translúcido – permite a 
visualização do nível do 
descarte.Possui sistema de 
fechamento que garante a vedação 
da tampa, evitando o escape do 
resíduo.Possuidesconectador de 
agulha no bocal da 
tampa.Descartável e de uso único. 

 
22,00 

 
1.100,00 

72 150 UND Detergente 
Enzimático  - Com 3 enzimas, frasco de 1 litro 

46,07 6.910,50 

73 150 UND Detergente 
Multienzimático 

5 Enzimas ou mais. Embalagem 
1litro. 

77,83 11.674,50 

74 40 CX 

DISPOSITIVO DE 
INFUSÃO 
INTRAVENOSA 
(ESCALPE) Nº 19 

Dispositivo do qual fluídos podem 
ser introduzidos ou retirados do 
sistema circulatório 
humano.EMBALAGEM COM 100 
UNID 

19,36 774,40 

75 60 CX 

DISPOSITIVO DE 
INFUSÃO 
INTRAVENOSA 
(ESCALPE) Nº 21 

Dispositivo do qual fluídos podem 
ser introduzidos ou retirados do 
sistema circulatório 
humano.EMBALAGEM COM 100 
UNID 

20,33 1.219,80 
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76 60 CX 

DISPOSITIVO DE 
INFUSÃO 
INTRAVENOSA 
(ESCALPE) Nº 23 

Dispositivo do qual fluídos podem 
ser introduzidos ou retirados do 
sistema circulatório 
humano.EMBALAGEM COM 100 
UNID 

18,86 1.131,60 

77 40 CX 

DISPOSITIVO DE 
INFUSÃO 
INTRAVENOSA 
(ESCALPE) Nº 25 

Dispositivo do qual fluídos podem 
ser introduzidos ou retirados do 
sistema circulatório 
humano.EMBALAGEM COM 100 
UNID 

18,71 748,40 

78 20 CX 

DISPOSITIVO DE 
INFUSÃO 
INTRAVENOSA 
(ESCALPE) Nº 27 

Dispositivo do qual fluídos podem 
ser introduzidos ou retirados do 
sistema circulatório 
humano.EMBALAGEM COM 100 
UNID 

18,76 375,20 

79 500 UND DISPOSITIVO DE 
TRÊS VIAS  

Torneira 3 Vias Função: Duplicador 
de acesso venoso.Corpo 
transparente com três extremidades 
de conexão (duas fêmeas luerlock e 
um macho luerslip ou 
luerlock).Manípulo colorido para 
direcionamento e oclusão de fluxo. 

1,32 660,00 

80 100 UND ENEMA de glicerina 
12% 

SOLUÇÃO DE GLICERINA A 12% 
FRASCO DE POLIETILENO 500ml 
Acompanha Sonda Retal  

23,00 2.300,00 

81 150 UND Equipo de Nutrição 
Enteral 

Equipo Magrocotas Flexível 
Alimentação Nutrição 

1,84 276,00 

82 150 UND Equipo Macro 
Nutrição 

Dispositivo para infusão, controle de 
fluxo e dosagem de soluções 
enterais.Conecta o recipiente de 
soluções (Frasco ou bolsa) a sonda 
de alimentação enteral. Viabiliza o 
controle de fluxo de soluções.  
Lanceta perfurante para conexão ao 
recipiente de solução.Câmara 
flexível para visualização 
gotejamento.Extensão em PVC 
(evita conexão acidental com 
acesso venoso). Controlador de 
fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete 
.Conexão luer ou conector 
escalonado específico para 
administração de soluções enterais. 

 
 

1,79 

 
 

268,50 

83 5000 UND EQUIPO 
MACROGOTAS  

Equipo para infusão por 
gravidade.Ponta perfurante com 
tampa protetora.Respiro de ar com 
filtro 0,2 microns.Tubo flexível 
transparente 1,5mRegulador de 
fluxo de precisão.Conectorluerslip. 
Norma de referência NBR ISO 
8536-4. 

1,60 8.000,00 

84 120 UND Equipo Microgotas Estéril Atóxico Apirogênio - pacote 
com 25 unidades. 

5,40 648,00 

85 100 UND ESPAÇADORES 
PARA INALAÇÃO  

Espaçador é um reservatório que 
estoca o medicamento que será 
nebulizado. 

25,15 2.515,00 
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86 600 UND Esparadrapo 
10x4,5M  

GRANDE 10X4,5CM.Embalagem 
individual, hiporalergenico 10 x 
4,5m. 

11,26 6.756,00 

87 600 UND Esparadrapo 8/45 
PEQUENO 5X4,5 CM.Embalagem 
individual, hiporalergenico 5CM X 
4.5M 

6,56 3.936,00 

88 100 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO NYLON 
0 

CX COM 24 ENVELOPES.Fio não 
absorvível e estéril. Composta por 
agulha de aço inoxidável acoplada a 
um fio de nylon multifilamentar. É 
indicado para uso em aproximação 
dos tecidos internos, ligaduras e 
suturas.Produto de uso 
único.Descartar suturas abertas e 
não utilizadas.Nãore-esterilizar. 

 
50,70 

 
5.070,00 

89 100 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO NYLON 
2.0 

CX COM 24 ENVELOPES.Fio não 
absorvível e estéril. Composta por 
agulha de aço inoxidável acoplada a 
um fio de nylon multifilamentar. É 
indicado para uso em aproximação 
dos tecidos internos, ligaduras e 
suturas.Produto de uso 
único.Descartar suturas abertas e 
não utilizadas.Nãore-esterilizar. 

 
50,97 

 
5.097,00 

90 100 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO NYLON 
3.0 

CX COM 24 ENVELOPES.Fio não 
absorvível e estéril. Composta por 
agulha de aço inoxidável acoplada a 
um fio de nylon multifilamentar. É 
indicado para uso em aproximação 
dos tecidos internos, ligaduras e 
suturas.Produto de uso 
único.Descartar suturas abertas e 
não utilizadas.Nãore-esterilizar. 

 
52,72 

 
5.272,00 

91 100 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO NYLON 
4.0 

CX COM 24 ENVELOPES.Fio não 
absorvível e estéril. Composta por 
agulha de aço inoxidável acoplada a 
um fio de nylon multifilamentar. É 
indicado para uso em aproximação 
dos tecidos internos, ligaduras e 
suturas.Produto de uso 
único.Descartar suturas abertas e 
não utilizadas.Nãore-esterilizar. 

 
50,83 

 
5.083,00 

92 100 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO NYLON 
5.0 

CX COM 24 ENVELOPES.Fio não 
absorvível e estéril. Composta por 
agulha de aço inoxidável acoplada a 
um fio de nylon multifilamentar. É 
indicado para uso em aproximação 
dos tecidos internos, ligaduras e 
suturas.Produto de uso 
único.Descartar suturas abertas e 
não utilizadas.Nãore-esterilizar. 

 
52,30 

 
5.230,00 
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93 6 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO SEDA 
1.0 

CX COM 24 ENVELOPES .Agulha 
em aço-inox siliconizada,Fio 
sintetizado com material natural, 
filamento de Seda Natural e 
Trançada.Embalados 
individualmente em Papel Grau 
Cirúrgicos, sendo que a embalagem 
primária trata-se de envelope 
metalizado internamente, garantindo 
a integridade do fio.  

 
87,00 

 
522,00 

94 6 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO SEDA 
2.0 

CX COM 24 ENVELOPES.Agulha 
em aço-inox siliconizada,Fio 
sintetizado com material natural, 
filamento de Seda Natural e 
Trançada.Embalados 
individualmente em Papel Grau 
Cirúrgicos, sendo que a embalagem 
primária trata-se de envelope 
metalizado internamente, garantindo 
a integridade do fio.  

 
64,25 

 
385,50 

95 6 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO SEDA 
3.0 

CX COM 24 ENVELOPES.Agulha 
em aço-inox siliconizada,Fio 
sintetizado com material natural, 
filamento de Seda Natural e 
Trançada.Embalados 
individualmente em Papel Grau 
Cirúrgicos, sendo que a embalagem 
primária trata-se de envelope 
metalizado internamente, garantindo 
a integridade do fio.  

 
59,11 

 
354,66 

96 6 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO SEDA 
4.0 

CX COM 24 ENVELOPES.Agulha 
em aço-inox siliconizada,Fio 
sintetizado com material natural, 
filamento de Seda Natural e 
Trançada.Embalados 
individualmente em Papel Grau 
Cirúrgicos, sendo que a embalagem 
primária trata-se de envelope 
metalizado internamente, garantindo 
a integridade do fio.  

 
53,27 

 
319,62 

97 6 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO SEDA 
5.0 

CX COM 24 ENVELOPES.Agulha 
em aço-inox siliconizada,Fio 
sintetizado com material natural, 
filamento de Seda Natural e 
Trançada.Embalados 
individualmente em Papel Grau 
Cirúrgicos, sendo que a embalagem 
primária trata-se de envelope 
metalizado internamente, garantindo 
a integridade do fio.  

 
58,50 

 
351,00 
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98 500 UND FITA ADESIVA 
HOSPITALAR  

A Fita Adesiva Hospitalar é 
confeccionada com dorso de papel 
crepado tratado com látices de 
estireno butadieno. Recebe, em 
uma de suas faces, massa adesiva 
à base de borracha natural e resina 
e, na outra face, uma fina camada 
impermeabilizante de resinas 
acrílicas que proporcionam uma 
excelente adesividade. Disso, aceita 
bem, sem borrar, a escrita com lápis 
ou tinta, o que lhe confere inúmeras 
utilidades de uso, como a fixação de 
ataduras, identificação de seringas, 
rótulos de soro e no fechamento de 
pacotes.É indicada para fixação de 
ataduras rótulos de soros, 
identificação de seringas, 
mamadeiras, fechamento de 
pacotes de papel etc. Tem inúmeras 
utilidades de uso dentro dos 
hospitais, clínicas, ambulatórios, 
consultórios e postos de saúde. 

 
 

4,69 

 
 

2.345,00 

99 450 UND FITA DE 
AUTOCLAVE  

A Fita Adesiva Autoclave é 
confeccionada com dorso de papel 
crepado à base de celulose. 
Recebe, em uma de suas faces, 
massa adesiva à base de borracha 
natural, óxido de zinco e resinas e, 
na outra face, uma fina camada 
impermeabilizante de resina acrílica. 
Ideal para o fechamento de pacotes 
que serão esterilizados em 
autoclave, funciona como indicadora 
de esterilização, pois possui listras 
diagonais de tinta termoreativa que, 
quando submetidas à esterilização, 
mudam sua coloração de branco 
para preto. 

 
 

5,33 

 
 

2.398,50 

100 350 UND Fita Hipoalergênica 
Fita hipoarlergenica Porosa 
2,5CMx10M  embalada 
induvidualmente. 

3,38 1.183,00 

101 150 UND 
FITA 
MICROPOROSA 
10X 45CM 

GRANDE 10X4,5CM,De finíssima 
espessura e excelente fixação, não 
machuca a pele ao ser removida, 
sendo indicada para curativos em 
regiões do corpo com alta 
sensibilidade 

8,46 1.269,00 

102 500 UND FIXADOR PARA 
CANULA 

Fixador para cânula de 
traqueostomia adulto cerca de 35 
cm composto por duas bandas, 
confeccionado em tecido de 
algodão, atóxico, hipoalérgico; Com 
velcro nas extremidades para 
fixação cânula de traqueostomia. 
Regulável. Embalagem individual. 

11,51 5.755,00 
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103 50 UND Fixador para 
preventivo 

Fixador celular, composta de álcool 
etílico extra fino (95%), carbowax 
(2,5%) e propolente, indicado para 
fixação de esfregaços celulares em 
l,mina, deve ser aplicado sobre o 
esfregaço logo após a coleta, 
produto inofensivo a camada de 
ozônio (não contém CFC), conteúdo 
100ml 

 
11,60 

 
580,00 

104 50 LITRO Formaldeído 10% 1L 
utilizado para esterilazação e 
higiene dos material na CME, 
embalagem 1000ml. 

6,89 344,50 

105 500 PCT Fralda Geriátrica 
EG- Pct c/7 Unid.  

PARA USO ADULTO, MAXIMA 
PROTEÇÃO E ABSORÇÃO COM 
GEL. PACOTE COM 7 UND 

70,17 35.085,00 

106 530 PCT Fralda Geriátrica G- 
Pct c/8 Unid.  

PARA USO ADULTO, MAXIMA 
PROTEÇÃO E ABSORÇÃO COM 
GEL. PACOTE COM 8 UND 

64,28 34.068,40 

107 530 PCT Fralda Geriátrica M- 
Pct c/8 Unid.  

PARA USO ADULTO, MAXIMA 
PROTEÇÃO E ABSORÇÃO COM 
GEL. PACOTE COM 8 UND 

53,44 28.323,20 

108 200 PCT Fralda Geriátrica P- 
Pct c/8 Unid.  

PARA USO ADULTO, MAXIMA 
PROTEÇÃO E ABSORÇÃO COM 
GEL. PACOTE COM 8 UND 

59,97 11.994,00 

109 50 PCT 
Fralda Infantil 
Tamanho G- Pct c/8 
Unid.  

PARA USO INFANTIL MAXIMA 
PROTEÇÃO E ABSORÇÃO COM 
GEL. PACOTE COM 8 UND 

65,50 3.275,00 

110 50 PCT 
FraldaInfantil 
Tamanho P- Pct c/8 
Unid.  

PARA USO INFANTIL MAXIMA 
PROTEÇÃO E ABSORÇÃO COM 
GEL. PACOTE COM 8 UND 

63,90 3.195,00 

111 50 PCT 
FraldaInfantil 
Tamanho M- Pct c/8 
Unid.  

PARA USO INFANTIL MAXIMA 
PROTEÇÃO E ABSORÇÃO COM 
GEL. PACOTE COM 8 UND 

64,42 3.221,00 

112 1300 UND 
Frasco Coletor 
Universal 
(Fezes/Urina) 

Coletor Universal Fezes e Urina c/ 1 
Unidade 100 mL 

0,66 858,00 

113 100 UND Frasco Umidificar de 
O2 

Descrição: Frasco plástico de 
250ml, com níveis máximo e mínimo 

25,60 2.560,00 

114 50 PCT Garrote Latex para oxigenioterapia 
.Emabalagem com 15m 

11,53 576,50 

115 120 UND Gel para Ultrassom / 
eletro 

p/ Exames e Diagnóstico 
Inodoro,Incolor- Frasco c/ 100G  

2,48 297,60 

116 850 UND Glicose50% Soluções hipertônicas com 
concentrações a 50%. Ampola 10 ml 

0,47 399,50 

117 500 UND GLICOSE 25% Soluções hipertônicas com 
concentrações a 25% .Ampola 10 ml 

0,39 195,00 

118 120 CX 
GORRO 
DESCARTAVEL 
COM ELASTICO 

Touca descartável confeccionada 
em tecido não tecido 100% 
polipropileno;hipoalergênica; 
permeável ao ar, garantindo o 
equilíbrio da sensação térmica 
durante o uso; média elasticidade, 
fácil ajuste; fabricado mediante 
custuraultra-sônica; tamanho único, 
ajustável a qualquer tamanho de 
cabeça,unissex; cor branca. 

 
15,25 

 
1.830,00 
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Embalagem com 100 toucas. 

119 550 UND Hipoclorito de Sódio 
1,0% - 

Liquido transparente com cloro ativo 
nas duas concentrações 1%em 
frasco de 5 litros 

28,38 15.609,00 

120 10 UND Imobilizador Lateral 
de Cabeça  

confeccionado em Nylon e 
acochoado. 

155,14 1.551,40 

121 20 cx 
Jogo de Talas p/ 
Imobilização c/ 4 
UND 

JOGO DE TALAS ARAMADADA 
EM E.V.A PARA IMOBILIZAÇÃO C/ 
4 UNID  
Detalehes de Confecção: 
Confeccionada em tela aramada, 
maleável,  
galvanizada, coberta com E.V.A. 
(4mm) - colorido para identificar o 
seu tamanho.  
Pode ser usada com fita crepe, 
bandagem ou gaze para a 
imobilização completa. 
Indicação Universal: É usada para 
imobilização provisória no resgate e 
transporte de acidentados. Não 
requer água quente ou vapor para 
sua  
aplicação. É revestida de E.V.A., 
podendo ser lavado e reutilizado. 
Cores:PP (lilás) / P (azul royal) / M 
(laranja) / G (verde) 

 
 

56,72 

 
 

1.134,40 

122 100 KIT 
KIT ACCU-CHEK 
ACTIVE 
(Glicosimetro) 

Kit composto por:1 monitor Accu-
Chek Active, 1 LancetadorAccu-
Chek Softclix,10 Lancetas Accu-
Chek Softclix,1 caixa com 10 tiras 
Accu-Chek Active, com chip de 
código, 1 bateria 3V-CR2032 já 
inserida no monitor, 1 estojo para 
transporte,1 manual de instruções,1 
guia rápido de utilização, 1 cartão 
de garantia. 

 
84,33 

 
8.433,00 

123 150 UND 
KIT DE 
NEBULIZAÇÃO 
ADULTO 

O tratamento com nebulização é 
indicado para pessoas com alergias 
respiratórias, rinite, sinusite e 
pneumonia. Ele ajuda a umidificar 
as vias respiratórias e a eliminar 
toda a secreção. Este prático kit 
para nebulização vem com extensão 
com conector para ar comprimido ou 
oxigênio, recipiente dosador e 
máscara para adultos. O conjunto é 
fácil de lavar, tem proteção 
antibacteriana e manuseio simples, 
com itens extremamente resistentes 

 
13,67 

 
2.050,50 
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e duráveis. 

124 150 UND Kit de Nebulização 
Infantil 

O tratamento com nebulização é 
indicado para pessoas com alergias 
respiratórias, rinite, sinusite e 
pneumonia. Ele ajuda a umidificar 
as vias respiratórias e a eliminar 
toda a secreção. Este prático kit 
para nebulização vem com extensão 
com conector para ar comprimido ou 
oxigênio, recipiente dosador e 
máscara para adultos. O conjunto é 
fácil de lavar, tem proteção 
antibacteriana e manuseio simples, 
com itens extremamente resistentes 
e duráveis. 

 
13,27 

 
1.990,50 

125 700 KIT 
KIT GINECOLOGIO 
PAPANICOLAU 
TAM. G 

Kit ginecologico para exame de 
papanicolau. Cotém: Especulo tam 
G, lâmina, luva, escova e espatula 
de ayres. EMBALADOS 
INDIVIDUALMENTE. 

4,59 3.213,00 

126 1400 KIT 
KIT GINECOLOGIO 
PAPANICOLAU 
TAM. M 

Kit ginecologico para exame de 
papanicolau. Cotém: Especulo tam 
M, lâmina, luva, escova e espatula 
de ayres. EMBALADOS 
INDIVIDUALMENTE. 

3,87 5.418,00 

127 1500 KIT 
KIT GINECOLOGIO 
PAPANICOLAU 
TAM. P 

Kit ginecologico para exame de 
papanicolau. Cotém: Especulo tam 
P, lâmina, luva, escova e espatula 
de ayres. EMBALADOS 
INDIVIDUALMENTE. 

3,40 5.100,00 

128 50 CX LaminaBisturir 
n°15cx c/ 100 

Produto confeccionado em aço 
inoxidável. EMABALAGEM COM 
100 UNIDADES. 

43,58 2.179,00 

129 50 CX LÂMINA BISTURI N° 
11  

Produto confeccionado em aço 
inoxidável. EMABALAGEM COM 
100 UNIDADES. 

45,14 2.257,00 

130 50 CX LÂMINA BISTURI N° 
20  

Produto confeccionado em aço 
inoxidável. EMABALAGEM COM 
100 UNIDADES. 

44,19 2.209,50 

131 50 CX LÂMINA BISTURI N° 
22 

Produto confeccionado em aço 
inoxidável. EMABALAGEM COM 
100 UNIDADES. 

44,76 2.238,00 

132 50 CX LÂMINA BISTURI N° 
3  

Produto confeccionado em aço 
inoxidável. EMABALAGEM COM 
100 UNIDADES. 

46,08 2.304,00 

133 50 CX Lâmina para exames 
microscopicos, caixas com 100 unidades. 

10,07 503,50 
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134 250 CX 

LANCETA 
ESPECÍFICA PARA 
TESTE DO 
PEZINHO 

LANCETA ESTÉRIL 
DESCARTÁVEL 

19,45 4.862,50 

135 250 CX LANCETA TESTE 
GLICOSE  

Produto confeccionado em aço 
inoxidável 

19,40 4.850,00 

136 400 UND Lençol de Papel 
Descartável -  Fibra Natural - 70cm x 50m.  

13,30 5.320,00 

137 400 PCT 
Lençol 
descartável(2,00 x 
0,90 m )  

Com Elastico, em TNT, Não 
estéril,Tamanho único 2m x 
90cm,Cor: 
branca,Descartável,Pacote com 10 
unidades.  

17,76 7.104,00 

138 250 FRASCO 
LOÇÃO OLEOSA À 
BASE DE A.G.E. e 
VITAMINAS A e E 

Triglicerídeos de Ácidos Cáprico e 
Caprílico, Óleo de girassol 
clarificado, Lecitina, Palmitato de 
retinol, Acetato de Tocoferol e Alfa-
Tocoferol. FRASCO 200ML 

22,38 5.595,00 

139 300 CX LuvaProcedimento 
G CX c/ 100 

Luva para procedimento não 
cirúrgico, fabricada em látex de 
borracha natural. Tipo não estéril, 
ambidestra, punho com bainha. 
Produto de uso único. Caixa com 
100 unidades ou 50 pares. 

26,71 8.013,00 

140 600 CX LuvaProcedimento 
M CX c/ 100 

Luva para procedimento não 
cirúrgico, fabricada em látex de 
borracha natural. Tipo não estéril, 
ambidestra, punho com bainha. 
Produto de uso único. Caixa com 
100 unidades ou 50 pares. 

26,35 15.810,00 

141 600 CX LuvaProcedimento P 
CX c/ 100 

Luva para procedimento não 
cirúrgico, fabricada em látex de 
borracha natural. Tipo não estéril, 
ambidestra, punho com bainha. 
Produto de uso único. Caixa com 
100 unidades ou 50 pares. 

26,71 16.026,00 

142 100 UND Luva Butilica Cano 
Longo G  Luva Butilica Cano Longo G  

 
313,50 

 
31.350,00 

143 100 UND Luva Butilica Cano 
Longo M Luva Butilica Cano Longo M 

 
313,50 

 
31.350,00 

144 50 cx Luva Estéril 6,5 Pct. 
Contendo 1 Par  

Esterilizados pelo processo de 
radiação gama. Esterilização 
assegurada por 3 anos ou enquanto 
a embalagem não for aberta, 
danificada ou molhada. Lubrificadas 
com pó bioabsorvível e inerte. Lisas 
e anatômicas, contém látex natural. 
Baixo nível de proteína. Com 
propriedades antiderrapantes. caixa 
com 50 pares. 

 
29,35 

 
1.467,50 

145 50 CX Luva Estéril 7Pct. 
Contendo 1 Par 

Esterilizados pelo processo de 
radiação gama. Esterilização 
assegurada por 3 anos ou enquanto 
a embalagem não for aberta, 
danificada ou molhada. Lubrificadas 
com pó bioabsorvível e inerte. Lisas 

 
32,19 

 
1.609,50 
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e anatômicas, contém látex natural. 
Baixo nível de proteína. Com 
propriedades antiderrapantes. caixa 
com 50 pares. 

146 50 cx Luva Estéril 7,5 Pct. 
Contendo 1 Par  

Esterilizados pelo processo de 
radiação gama. Esterilização 
assegurada por 3 anos ou enquanto 
a embalagem não for aberta, 
danificada ou molhada. Lubrificadas 
com pó bioabsorvível e inerte. Lisas 
e anatômicas, contém látex natural. 
Baixo nível de proteína. Com 
propriedades antiderrapantes. caixa 
com 50 pares. 

 
19,40 

 
970,00 

147 50 cx Luva Estéril 8Pct. 
Contendo 1 Par 

Esterilizados pelo processo de 
radiação gama. Esterilização 
assegurada por 3 anos ou enquanto 
a embalagem não for aberta, 
danificada ou molhada. Lubrificadas 
com pó bioabsorvível e inerte. Lisas 
e anatômicas, contém látex natural. 
Baixo nível de proteína. Com 
propriedades antiderrapantes. caixa 
com 50 pares. 

 
32,17 

 
1.608,50 

148 50 CX Luva Estéril 8,5 Pct. 
Contendo 1 Par  

Esterilizados pelo processo de 
radiação gama. Esterilização 
assegurada por 3 anos ou enquanto 
a embalagem não for aberta, 
danificada ou molhada. Lubrificadas 
com pó bioabsorvível e inerte. Lisas 
e anatômicas, contém látex natural. 
Baixo nível de proteína. Com 
propriedades antiderrapantes. caixa 
com 50 pares. 

 
31,51 

 
1.575,50 

149 50 cx LUVAS ESTÉRIL Nº 
9.0  

Esterilizados pelo processo de 
radiação gama. Esterilização 
assegurada por 3 anos ou enquanto 
a embalagem não for aberta, 
danificada ou molhada. Lubrificadas 
com pó bioabsorvível e inerte. Lisas 
e anatômicas, contém látex natural. 
Baixo nível de proteína. Com 
propriedades antiderrapantes. caixa 
com 50 pares. 

 
34,50 

 
1.725,00 

150 200 CX 

Máscara Cirúrgica 
Descartável Com 
elastico - caixa com 
50 unidades 

Máscara descartável com tripla 
camada e elástico para prender nas 
orelhas. Caixa com 50 unidades 

28,42 5.684,00 

151 120 UND 
Máscara Nº 95 - 
caixa com 20 
unidades 

Mascara de uso único , não 
esterelizavel. Utilizadas por paciente 
portadores de doenças infecciosas. 

33,45 4.014,00 
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152 120 PCT PapelGrepado 
30x30 c/500 UND 

30X30CM,Embalagens de uso 
único, confeccionados em não-
tecido, para acondicionar / embalar 
artigos odonto-médico-hospitalares 
a serem esterilizados. 

87,22 10.466,40 

153 120 PCT PapelGrepado 
60x60 c/500 UND 

60X60CM,Embalagens de uso 
único, confeccionados em não-
tecido, para acondicionar / embalar 
artigos odonto-médico-hospitalares 
a serem esterilizados. 

361,60 43.392,00 

154 200 UND 

PLACAS DE 
ALGINATO DE 
HIDROCLOIDE 20 X 
20 cm 

Hidrocolóide é composto por uma 
camada interna auto-adesiva 
contendo Hidrocolóide (CMC-
carboximetilcelulose sódica), poli-
isobutileno, conservantes e uma 
camada externa de filme de 
poliuretano. Quando em contato 
com o exsudato da ferida há a 
formação de um gel, que promove o 
desenvolvimento de um meio 
ambiente úmido otimizando o 
processo de cicatrização da ferida e 
permitindo a troca do curativo sem 
causar danos ao tecido recém-
formado. Hidrocolóide permite a 
absorção do exsudato, ocorrendo 
alteração da cor do curativo para 
uma coloração esbranquiçada, 
indicando a necessidade de troca. 

 
 

33,59 

 
 

6.718,00 

155 120 UND PVPI 
DEGERMANTE 

Produto a base de 
polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em 
solução degermante, 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 para anti-sepsia da pele, 
mãos e antebraços. 

 
42,24 

 
5.068,80 

156 120 UND PVPI TÓPICO  

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 antisseptico para 
curativos em geral. 

 
31,69 

 
3.802,80 

157 4000 UND Seringa 10ml c/ 
agulhas  

Confeccionadas em polipropileno 
proporcionando maior 
transparência. Siliconização interna 
que garante suavidade no deslize e 
controle preciso na aspiração e 
aplicação de medicamentos. 
Cilindro com anel de retenção que 
evita perda do medicamento durante 

 
0,71 

 
2.840,00 
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a aspiração.  

158 4000 UND Seringa 20ml  c/ 
agulhas  

Confeccionadas em polipropileno 
proporcionando maior 
transparência. Siliconização interna 
que garante suavidade no deslize e 
controle preciso na aspiração e 
aplicação de medicamentos. 
Cilindro com anel de retenção que 
evita perda do medicamento durante 
a aspiração. Caixa com 100 und. 

 
0,76 

 
3.040,00 

159 4000 UND SERINGA 20ML S/ 
AGULHA  

Confeccionadas em polipropileno 
proporcionando maior 
transparência. Siliconização interna 
que garante suavidade no deslize e 
controle preciso na aspiração e 
aplicação de medicamentos. 
Cilindro com anel de retenção que 
evita perda do medicamento durante 
a aspiração. Caixa com 100 und. 

 
0,72 

 
2.880,00 

160 5000 UND SERINGA 3ML S/ 
AGULHA   

Confeccionadas em polipropileno 
proporcionando maior 
transparência. Siliconização interna 
que garante suavidade no deslize e 
controle preciso na aspiração e 
aplicação de medicamentos. 
Cilindro com anel de retenção que 
evita perda do medicamento durante 
a aspiração. Caixa com 100 und. 

0,27 1.350,00 

161 5000 UND SERINGA 5ML S/ 
AGULHA  

Confeccionadas em polipropileno 
proporcionando maior 
transparência. Siliconização interna 
que garante suavidade no deslize e 
controle preciso na aspiração e 
aplicação de medicamentos. 
Cilindro com anel de retenção que 
evita perda do medicamento durante 
a aspiração. Caixa com 100 und. 

4,56 22.800,00 

162 25 UND Seringa 60ML s/ Dispositivo de Trava -caixa com 
50 unidades com agulha 

26,76 669,00 

163 75 UND 
Seringa p/ Insulina 
1ML caixa com 100 
unidades 

c/ Agulha 13x4,5 s/ Dispositivo de 
Trava - caixa com 50 unidades 

15,48 1.161,00 
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164 800 UND 
SONDA DE 
ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL N° 14 

confeccionado em PVC (cloreto de 
polivinila) transparente, flexível, 
atóxico; esterilizado pelo processo 
de  Oxido de Etileno caso embalada 
em P.G.C. 
Descrição:  Em forma de cilindro 
reto e inteiriço, com extremidade 
proximal arredondada, aberta, 
isenta de rebarbas; dotada de dois 
orifícios distribuídos alternadamente 
e eqüidistantes de forma a cobrir 
todo o diâmetro do tubo. Tais 
orifícios são dimensionados de 
acordo com o calibre de cada 
sonda, apresentando diâmetros 
perfeitamente acabados, 
delimitados e regulares em toda a 
superfície. 

 
1,35 

 
1.080,00 

165 1500 UND 
SONDA DE 
ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL N° 12 

é indicada a pacientes 
impossibilitados de eliminar as 
secreções ou pacientes intubados 
ou, ainda, traqueostomizados. 
Consiste em retirar a secreção 
traqueobrônquica e orofaríngea 
através de uma sonda ligada a um 
aparelho de sucção manual ou de 
máquina elétrica. 
Pacote com 20 unidades! 
Produto esterilizado. 

 
1,32 

 
1.980,00 

166 100 UND Sonda Foley Nº10 - 2 Vias - de Látex Siliconizada Estéril 6,43 643,00 

167 100 UND Sonda Foley Nº12 -  2 Vias - de Látex Siliconizada Estéril 7,14 714,00 

168 100 UND Sonda Foley Nº14 - 2 Vias - de Látex Siliconizada Estéril 7,19 719,00 

169 100 UND Sonda Foley Nº16 -  2 Vias - de Látex Siliconizada Estéril 7,33 733,00 

170 100 UND Sonda Foley Nº18 -  2 Vias - de Látex Siliconizada Estéril  7,78 778,00 

171 100 UND Sonda Foley Nº20 -  2 Vias - de Látex Siliconizada Estéril 7,28 728,00 

172 100 UND Sonda Foley Nº22 - 2 Vias - de Látex Siliconizada Estéril 7,53 753,00 

173 100 UND Sonda Foley Nº24 -  2 Vias - de Látex Siliconizada Estéril 7,92 792,00 

174 100 UND Sonda Foley Nº8 -  2 Vias - de Látex Siliconizada Estéril  6,32 632,00 

175 100 UND 
Sonda Uretral Nº 12 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na uretra e 
bexiga. Material descartável e de 
uso único, composto de tubo de 
PCV atóxico flexível, apresenta 2 
furos e conector com tampa. 

 
1,05 

 
105,00 

176 100 UND 
Sonda Uretral Nº 14 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na uretra e 
bexiga. Material descartável e de 
uso único, composto de tubo de 
PCV atóxico flexível, apresenta 2 
furos e conector com tampa. 

 
1,11 

 
111,00 
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177 100 UND 
Sonda Uretral Nº 16 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na uretra e 
bexiga. Material descartável e de 
uso único, composto de tubo de 
PCV atóxico flexível, apresenta 2 
furos e conector com tampa. 

 
1,19 

 
119,00 

178 100 UND 
Sonda Uretral Nº 18 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na uretra e 
bexiga. Material descartável e de 
uso único, composto de tubo de 
PCV atóxico flexível, apresenta 2 
furos e conector com tampa. 

 
1,17 

 
117,00 

179 100 UND 
Sonda Uretral Nº 20 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na uretra e 
bexiga. Material descartável e de 
uso único, composto de tubo de 
PCV atóxico flexível, apresenta 2 
furos e conector com tampa. 

 
1,29 

 
129,00 

180 100 UND 
Sonda Uretral Nº 22 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na uretra e 
bexiga. Material descartável e de 
uso único, composto de tubo de 
PCV atóxico flexível, apresenta 2 
furos e conector com tampa. 

 
1,29 

 
129,00 

181 100 UND 
Sonda Uretral Nº 24 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na uretra e 
bexiga. Material descartável e de 
uso único, composto de tubo de 
PCV atóxico flexível, apresenta 2 
furos e conector com tampa. 

 
1,36 

 
136,00 

182 100 UND 
Sonda Uretral Nº 4 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na uretra e 
bexiga. Material descartável e de 
uso único, composto de tubo de 
PCV atóxico flexível, apresenta 2 
furos e conector com tampa. 

 
1,04 

 
104,00 

183 100 UND 
Sonda Uretral Nº 6 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na uretra e 
bexiga. Material descartável e de 
uso único, composto de tubo de 
PCV atóxico flexível, apresenta 2 
furos e conector com tampa. 

 
1,01 

 
101,00 

184 100 UND 
Sonda Uretral Nº 8 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na uretra e 
bexiga. Material descartável e de 
uso único, composto de tubo de 
PCV atóxico flexível, apresenta 2 
furos e conector com tampa. 

 
1,06 

 
106,00 
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185 100 UND SONDA VESICAL 
DE ALIVIO Nº 12 

Dispositivo indicado para drenagem 
de urina na uretra e bexiga. Material 
descartável e de uso único, 
composto de tubo de PCV atóxico 
flexível, apresenta 2 furos e 
conector com tampa. 

1,12 112,00 

186 100 UND SONDA VESICAL 
DE ALIVIO Nº 14  

Dispositivo indicado para drenagem 
de urina na uretra e bexiga. Material 
descartável e de uso único, 
composto de tubo de PCV atóxico 
flexível, apresenta 2 furos e 
conector com tampa. 

1,23 123,00 

187 100 UND SONDA VESICAL 
DE ALIVIO Nº 16 

Dispositivo indicado para drenagem 
de urina na uretra e bexiga. Material 
descartável e de uso único, 
composto de tubo de PCV atóxico 
flexível, apresenta 2 furos e 
conector com tampa. 

1,25 125,00 

188 2000 UND 
SORO 
FISIOLÓGICO 0,9% 
100 ml  

Cloreto de sódio 0,9% frasco 100ml.  
2,53 5.060,00 

189 3000 UND 
SORO 
FISIOLÓGICO 0,9% 
250 ML 

Cloreto de sódio 0,9% frasco 250ml.  
2,55 7.650,00 

190 5000 UND 
SORO 
FISIOLÓGICO 0,9% 
500 ML  

Cloreto de sódio 0,9% frasco 500ml 
3,33 16.650,00 

191 1200 UND SORO GLICOSADO 
5% 250 ML  

Soro glicosado é uma solução 
isotônica em relação ao sangue, 
que contém 5%, em massa, de 
glicose (C6 H12 O6) em água 
destilada, ou seja, cada 100 mL de 
soro glicosado contém 5 gramas de 
glicose. FRASCO DE 250ML. 

3,60 4.320,00 

192 1500 UND SORO GLICOSADO 
5% 500 ML  

Soro glicosado é uma solução 
isotônica em relação ao sangue, 
que contém 5%, em massa, de 
glicose (C6 H12 O6) em água 
destilada, ou seja, cada 100 mL de 
soro glicosado contém 5 gramas de 
glicose. FRASCO DE 500ML. 

4,68 7.020,00 

193 100 UND TERMOMETRO 
CLINICO DIGITAL 

O Termômetro Clínico DigitalBranco 
, é um produto de grande precisão e 
qualidade comprovada. Produto à 
prova d água, possui visor de fácil 
leitura, memoriza a última medição, 
indicador sonoro. Faixa de medição 
entre 32º C e 42ºC. 

 
20,04 

 
2.004,00 

194 20 UND 
Termômetro de 
Ambiente 
Máximo/Mínimo 

termemotro marcado de 
temperatura máxima eminina da 
sala de vacina. Com Visor digital 

86,74 1.734,80 

195 20 UND Termômetro 
Timpânico Adulto  

Instrumento de uso fácil, preciso e 
rápido; 
-Informa a temperatura em apenas 2 
segundos; 

252,50 5.050,00 
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196 20 UND Termômetro 
Timpânico Infantil 

Instrumento de uso fácil, preciso e 
rápido; 
-Informa a temperatura em apenas 2 
segundos; 

180,53 3.610,60 

197 1000 CX 
Tira-Teste de 
Glicemia c/ 1 Chip 
de Código  

Compatível c/ Aparelho accu-chek 
COM 50 TIRAS 

75,00 75.000,00 

198 120 PCT 

Touca Descartável 
COM ELÁSTICO 
pacote com 100 
unidades 

Touca descartável confeccionada 
em tecido não tecido 100% 
polipropileno;hipoalergênica; 
permeável ao ar, garantindo o 
equilíbrio da sensação térmica 
durante o uso; média elasticidade, 
fácil ajuste; fabricado mediante 
custuraultra-sônica; tamanho único, 
ajustável a qualquer tamanho de 
cabeça,unissex; cor branca. 
Embalagem com 100 toucas. 

 
11,83 

 
1.419,60 

199 10 PCT Tubo de ensaios à 
vácuo - 

Dimensões dos tubos : 13 x 75 mm; 
13 x 100 mm. 16 x 100 mm.Tampa 
vermelha com vedação perfeita para 
manipulação, transporte e 
centrifugação. Embalagem com 100 
unidades. 

60,00 600,00 

200 50 ROLO 
Tubo de Silicone 
Hospitalar Nº 200 
(metro)  

Confeccionado em silicone, rolo de 
15 metros. 

23,57 1.178,50 

201 50 UND Umidificador simples 
com de O2 e latex 

Umidificador com frasco plástico 
250ml para oxigênio com extensor e 
máscara adulto. Desenvolvido para 
as atividades de umidificação, 
gerados por passagem de Oxigênio 
ou Ar Comprimido medicinal. É 
geralmente utilizado para pacientes 
que precisam umidificar vias aéreas, 
evitando ressecamento da laringe. 
Tamanho: Adulto 

 
35,22 

 
1.761,00 

202 25 UND Vaselina Liquida Vaselina liquida100% embalagem 
de 1 litro. 

32,52 813,00 

203 100 UND sulfadiasina de prata Creme dermatológico 
10 mg/g 

5,64 564,00 

204 2 UND 

ELETRODO 
CARDIOLÓGICO 
DE MEMBROS 
ADULTO 
CARDIOCLIP C 4 
UNIDADES 

O eletrodo de maneira geral é 
utilizado como terminal para 
conectar um circuito elétrico a uma 
parte metálica ou não metálica ou 
solução aquosa. O objetivo do 
eletrodo é proporcionar uma 
transferência de elétrons entre o 
meio no qual está inserido, através 
de corrente elétrica. Os eletrodos 
monitorizam o ritmo cardíaco , 
liberam energia para estimulação do 
coração (para batimentos lentos), 
cardioversão e/ou 
desfibrilação. COM ENCAIXE PARA 
PINO BANANA COM FIXADOR DE 
PINO, NEO PINCH E BOTÃO DE 

 
136,67 

 
273,34 
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PRESSÃO PARA ELETRODOS 

205 25 UND Garrote Adulto com 
Trava 

Garrote para Punção Venosa, 
utilizado no procedimento médico-
hospitalar de punção venosa, 
utilizado também para coleta de 
sangue para facilitar a localização 
das veias, tornando-as 
proeminentes.Eficiente em 
procedimentos médico-hospitalares 
ambulatoriais que requeiram 
imobilização ou garroteamento do 
membro superior e inferior. 

 
9,67 

 
241,75 

206   UND 
Kit Eletrodo 
Precordial com Pera 
Silicone para ECG 

Eletrodos Cardiológico Précordial 
Adulto completo com Pera de 
Silicone kit com 6 unidades (Sucção 
+ Pera ECG). Eletrodo Pré-cordial 
com pera de sucção confeccionada 
em silicone, muito mais resistente e 
durável. São compatíveis com 
eletrocardiógrafos e seus 
respectivos cabos com terminações 
em neopinch, botão de pressão e 
pino banana. 

 
123,00 

 
3.690,00 

207 10 UND Papel 
p/eletrocardiograma ECG Bionet - 216mm x 30m 

41,62 416,20 

208 12   
Pasta ou pomada 

para tratamento de 
alveolite 

atuando com tampão alveolar, 
evita contaminação das paredes 
ósseas, ação analgésica, 
antiséptica, sedativa, 
estimulante, hemostática e 
reabsorvível, frasco com 20g. 

97,50 1.170,00 

209 15 CAIXA Fio de Sutura de 
Seda Preta  

 Agulha em aço-inox siliconizada, 
1/2 círculo cortante 1,7cm, Fio 
sintetizado com material natural, 
filamento de Seda Natural e 
Trançada, esterilizado em Raio 
Gama, as agulhas são 
inspecionadas individualmente 
quanto à ponta, lubrificação e 
fixação para garantir punção fácil e 
segura, atóxico, não pirogênico, de 
uso único e estéril, embalados 
individualmente em Papel Grau 

 
56,15 

 
842,25 
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Cirúrgicos, sendo que a embalagem 
primária trata-se de envelope 
metalizado internamente, garantindo 
a integridade do fio. Uso exclusivo 
em Odontologia. 

210 10 UND 
TESTE DE 

VITALIDADE PARA 
ENDODONTIA  

EM ACO INOX AISI 420, COM 
REGISTRO NA ANVISA, ESTAR 
DE ACORDO A NORMA NBR 7153-
1. TRATAMENTO INTEGRAL E 
HOMOGENEO NO PROCESSO DE 
FABRICACAO, GRAVACAO DE 
IDENTIFICACAO DO 
FABRICANTE.  AUTOCLAVÁVEL. 

35,00 350,00 

211 20 UND FÓRCEPS ADULTO 
Nº 65 

 EM ACO INOX AISI 420, COM 
REGISTRO NA ANVISA, ESTAR 
DE ACORDO A NORMA NBR 7153-
1. TRATAMENTO INTEGRAL E 
HOMOGENEO NO PROCESSO DE 
FABRICACAO, GRAVACAO DE 
IDENTIFICACAO DO 
FABRICANTE.  AUTOCLAVÁVEL. 

88,33 1.766,60 

212 20 UND FORCEPS 
ADULTO, Nº 16 

EM ACO INOX AISI 420, COM 
REGISTRO NA ANVISA, ESTAR 
DE ACORDO A NORMA NBR 7153-
1. TRATAMENTO INTEGRAL E 
HOMOGENEO NO PROCESSO DE 
FABRICACAO, GRAVACAO DE 
IDENTIFICACAO DO 
FABRICANTE.  AUTOCLAVÁVEL. 

89,45 1.789,00 

213 50 cx RESINA FOTO DA2 
- 

Resina composta micro-híbrida à 
base de Microglass indicada para 
restaurações em dentes anteriores e 
posteriores, seringa de 4g. Padrão 
Kulzer ou qualidade superior 

33,56 1.678,00 

214 24 cx FORRADOR DE 
DENTINA - 

Embalagem com 1 seringa de 2g,  
fotopolimerizável, radiopaco,não 
contém eugenol, adesividade à 
superfícies metálicas. 

65,99 1.583,76 

215 50 cx RESINA FOTO 
DENTINA COR OB 

Resina composta micro-híbrida à 
base de Microglass indicada para 
restaurações em dentes anteriores e 
posteriores, seringa de 4g. Padrão 
Kulzer ou qualidade superior 

49,92 2.496,00 

216 30 UND TIRA DE AÇO Nº7 - 
Granulometria fina, 4mm de largura, 
embalado em envelope com 12 
tiras. 

35,25 1.057,50 

217 10 SERINGA 
Gel para Remoção 

Química e Mecânica 
da Cárie 

Gel para remoção química e 
mecanica da cárie, Composta por 
papaína, cloramina, 
azoudetaluedina, sais, 
conservantes, expessantes, veículo 

32,00 320,00 
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QSP.  Seringa de 3ml. 

218 20 UND 

Pás Adesivas 
Eletrodo Adulto DEA 
- CMOS Drake 
(CONECTOR AZUL 
COM BRANCO) 

Jogo de Eletrodos Multifunção 
DescartáveisJogo de eletrodos de 
desfibrilação fáceis de usar, 
otimizados para um melhor 
acoplamento à pele em situações de 
ressuscitação de emergência. 
Placas CMOS DRAKE multifunção 
constituídas por um par de eletrodos 
pré-gelificados, auto adesivos, 
ambos equipados com cabo com 
um único conector bipolar para a 
ligação direta ou indireta ao 
desfibrilador/estimulador.O design 
das placas foi desenvolvido de 
forma a reduzir o risco de 
queimaduras na pele através de 
formato arredondado dos eletrodos, 
que diminui a chance de 
desuniformidade na densidade de 
corrente, sobretudo durante a 
descarga de desfibrilação.Os 
materiais de proteção com 
isolamento elevado e o conector 
protegido também reduzem o risco 
de micro choques elétricos. As 
placas multifunção CMOS Drake 
são embaladas em sacos 
herméticos de material opaco 
destinado a proteger o gel da luz e 
da umidade.Os eletrodos são 
descartáveis e só podem ser 
utilizados nos seguintes aparelhos 
da CMOS Drake - O DEA Life 
Futura 400 e o Cardioversor Bifásico 
Life 400 Plus Futura. 

 
 
 

400,00 

 
 
 

8.000,00 
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219     

TIRA DE TESTE 
PARA ANÁLISE DE 
URINA / DE 
GLICOSÚRIA / DE 
PROTEINÚRIA / DE 
URINA 

Aplicações: para análise de urina 
Marcador testado: de glicosúria, de 
proteinúria 
Tipo de amostras: de urina 
Método de análise:colorimétrica;  
Teste: 
Reagente de urina  Glicose/ 
Proteína 
Formato: Faixa 
Método: Indicador de cor Valores 
Esperados/Sensibilidade: Glicose: 
Concentrações tão pequenas como 
0,1 g/dL podem ser 
significativamente anormais se 
encontradas consistentemente 
(sensibilidade de 100mg/dL) 
Proteína: 1-14mg/dL pode ser 
excretado pelo rim normal (15mg/dL 
de sensibilidade);  Limitações do 
procedimento: Glicose: Quantidades 
moderadas de corpos cetónicos 
(40mg/dL ou mais) podem diminuir a 
cor desenvolvimento na urina 
contendo pequenas quantidades de 
glucose (75-125mg/dL). No entanto, 
tal concentração de cetona 
simultaneamente com tal 
concentração de glicose é 
metabolicamente improvável na 
triagem. A reactividade do teste de 
glicose diminui à medida que a 
gravidade específica e/ou ácido 
ascórbico da urina aumenta. A 
reatividade também pode variar de 
acordo com temperatura. Proteína: 
Resultados falso-positivos podem 
ser obtidos com urina altamente 
alcalina.  ontaminação da amostra 
de urina com compostos amoniacais 
quarternos pode também produzir 
falsos resultados 
resultados positivos. 

  

R$0,00 

SUBTOTAL R$ 
1.037.639,72 
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO DA LICITAÇÃO: O objeto desta licitação é o registro de preços para eventual contratação de 
empresa especializada, para o fornecimento de Material Médico Hospitalar, visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste 
termo. 
2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: A presente aquisição se faz necessária devido à necessidade de 
promover a estruturação dos serviços de saúde, garantindo o atendimento aos usuários e mantendo em 
condições de funcionamento das atividades dos setores técnico, de apoio e administrativo da Secretaria 
Municipal de Saúde da administração publica deste município.  
3. – Aquisição de Forma Parcelada ou única dos materiais, para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde deste município, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste termo.  
 

Orde
m  

Qtd
e 

Unidade 
de 

Medida 
Item Descrição 

Vr. Unit. 
(R$) 

Vr. Total (R$) 

1 330 PCT ABAIXADOR DE 
LÍNGUA  

Abaixador de madeira para 
língua,Material não 
estéril,Descartável. Pacote c/ 100 
UNID 

5,46 1.801,80 

2 340 GALÃO ÁGUA DESTILADA 
PARA AUTOCLAVE 

A água destilada consiste numa 
água quimicamente pura, isto é, 
purificada por destilação de 
modo a eliminar os sais nela 
dissolvidos e outros compostos. - 
EMBALAGEM DE 5 LITROS 

20,49 6.966,60 

3 3450 UND Água para Injeção 
10 ML.  

Ampolas de polietileno de 
10mL.Água para injetáveis é o 
insumo utilizado na preparação 
de medicamentos para 
administração parenteral, como 
veículo ou na dissolução ou 
diluição de substâncias ou de 
preparações. 

0,45 1.552,50 

4 156 CX Agulha 25X6mm, 
c/100 

Cânula siliconizada que desliza 
facilmente, diminuindo a dor do 
paciente, Biseltrifacetado que 
torna a aplicação mais fácil e 
reduz a dor do paciente, Canhão 
colorido para facilitar a 
identificação visual do calibre da 
agulha, Protetor plástico que 
garante a total proteção da 
agulha para um melhor 
acoplamento à seringa, Código 
EAN nas embalagens unitárias e 
nas caixas das agulhas. Agulha 
descartável estéril embalada 
unitariamente, acondicionadas 
em caixas secundárias com 100 
unidades. 

 
11,07 

 
1.726,92 
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5 250 CX 

Agulha Hipodérmica 
Descartável 
0,45X13mm 
(26GX1/2'') Caixa c/ 
100 

Cânula siliconizada que desliza 
facilmente, diminuindo a dor do 
paciente, Biseltrifacetado que 
torna a aplicação mais fácil e 
reduz a dor do paciente, Canhão 
colorido para facilitar a 
identificação visual do calibre da 
agulha, Protetor plástico que 
garante a total proteção da 
agulha para um melhor 
acoplamento à seringa, Código 
EAN nas embalagens unitárias e 
nas caixas das agulhas. Agulha 
descartável estéril embalada 
unitariamente, acondicionadas 
em caixas secundárias com 100 
unidades. 

 
 

10,91 

 
 

2.727,50 

6 140 CX 

Agulha Hipodérmica 
Descartável 
0,80X25mm 
(21GX1'') Caixa c/ 
100 

Cânula siliconizada que desliza 
facilmente, diminuindo a dor do 
paciente, Biseltrifacetado que 
torna a aplicação mais fácil e 
reduz a dor do paciente, Canhão 
colorido para facilitar a 
identificação visual do calibre da 
agulha, Protetor plástico que 
garante a total proteção da 
agulha para um melhor 
acoplamento à seringa, Código 
EAN nas embalagens unitárias e 
nas caixas das agulhas. Agulha 
descartável estéril embalada 
unitariamente, acondicionadas 
em caixas secundárias com 100 
unidades. 

 
 

9,51 

 
 

1.331,40 

7 110 CX 

Agulha Hipodérmica 
Descartável 
20X0,55mm   3/4'' 
Caixa c/ 100 
Unidades  

Cânula siliconizada que desliza 
facilmente, diminuindo a dor do 
paciente, Biseltrifacetado que 
torna a aplicação mais fácil e 
reduz a dor do paciente, Canhão 
colorido para facilitar a 
identificação visual do calibre da 
agulha, Protetor plástico que 
garante a total proteção da 
agulha para um melhor 
acoplamento à seringa, Código 
EAN nas embalagens unitárias e 
nas caixas das agulhas. Agulha 
descartável estéril embalada 
unitariamente, acondicionadas 
em caixas secundárias com 100 
unidades. 

 
 

11,09 

 
 

1.219,90 
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8 173 CX 

Agulha Hipodérmica 
Descartável 
25x7MM 
(22GX1'')Caixa c/ 
100 Unidades  

Cânula siliconizada que desliza 
facilmente, diminuindo a dor do 
paciente, Biseltrifacetado que 
torna a aplicação mais fácil e 
reduz a dor do paciente, Canhão 
colorido para facilitar a 
identificação visual do calibre da 
agulha, Protetor plástico que 
garante a total proteção da 
agulha para um melhor 
acoplamento à seringa, Código 
EAN nas embalagens unitárias e 
nas caixas das agulhas. Agulha 
descartável estéril embalada 
unitariamente, acondicionadas 
em caixas secundárias com 100 
unidades. 

 
 

10,95 

 
 

1.894,35 

9 170 CX 

Agulha Hipodérmica 
Descartável 
40x1,2MM Caixa c/ 
100 Unidades  

Cânula siliconizada que desliza 
facilmente, diminuindo a dor do 
paciente, Biseltrifacetado que 
torna a aplicação mais fácil e 
reduz a dor do paciente, Canhão 
colorido para facilitar a 
identificação visual do calibre da 
agulha, Protetor plástico que 
garante a total proteção da 
agulha para um melhor 
acoplamento à seringa, Código 
EAN nas embalagens unitárias e 
nas caixas das agulhas. Agulha 
descartável estéril embalada 
unitariamente, acondicionadas 
em caixas secundárias com 100 
unidades. 

 
 

11,63 

 
 

1.977,10 

10 640 UND ÁLCOOL ETÍLICO 
70%  

Desinfetante hospitalar para 
superfícies fixas. Indicado para 
desinfecção. FRASCO DE 
1000ML. 

9,19 5.881,60 

11 150 UND Alginato de Cálcio e 
Sodio- CURATIVO 

TAMANHO 10X10 CM : 
INDICAÇÃO Indicado no 
tratamento de feridas profundas, 
irregulares, cavitárias, agudas, 
crônicas e clinicamente 
infectadas. 

22,15 3.322,50 

12 200 UND Alginato de Cálcio - 
CURATIVO 

TAMANHO 10X10 CM : 
INDICAÇÃO Indicado no 
tratamento de feridas profundas, 
irregulares, cavitárias, agudas, 
crônicas e clinicamente 
infectadas. 

21,74 4.348,00 

13 350 UND ALGINATO DE 
HIDROGEL 85 Gr 

Gel composto de Alginato de 
Cálcio e Sódio, 
Carboximetilcelulose e Água, que 
promove o ambiente úmido ideal 
para a cicatrização através da 
hidratação da ferida, conduzindo 
ao desbridamentoautolítico ou 

 
45,30 

 
15.855,00 
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facilitando o desbridamento 
mecânico. É um curativo 
primário, absorvente, não estéril, 
transparente e viscoso. 

14 220 UND 
ALGODÃO 
HIDRÓFILO PT C 
500 GMS  

O Algodão Hidrófilo é 
confeccionado com fibras 100% 
algodão. Macio e absorvente, é 
ideal para a higiene e anti-sepsia 
da pele, além de ser de amplo 
uso no ambiente hospitalar. 
Utilizado para higienização, anti-
sepsia da pele além de amplo 
uso no ambiente hospitalar, que 
proporciona um melhor 
aproveitamento do produto. É 
recomendado com gaze para 
utilização em ferimentos. 

 
19,02 

 
4.184,40 

15 70 UND ALMOTOLIA 
CLARA 100ML 

Recipiente de plástico para 
armazenar liquidos claros. 

2,73 191,10 

16 70 UND ALMOTOLIA 
CLARA 250ML 

Recipiente de plástico para 
armazenar liquidos claros. 

3,77 263,90 

17 70 UND ALMOTOLIA 
ESCURA 250ml 

Recipiente de plástico para 
armazenar liquidos escuros. 

3,77 263,90 

18 70 UND ALMOTOLIA 
ESCURA100ml 

Recipiente de plástico para 
armazenar liquidos escuros. 

2,70 189,00 

19 70 UND 
ANESTÉSICO COM 
VASOCONSTRITO
R  

Cloridrato de lidocaína com 
vasoconstritor 

66,29 4.640,30 

20 150 UND 
ANESTÉSICO SEM 
VASOCONSTRITO
R  

cloridrato de lidocaína sem 
vasoconstritor 

60,92 9.138,00 

21 100 UND Anestésico topico cloridrato de lidociana 
bisnaga30g 

11,43 1.143,00 

22 10 UND 
Aparelho de P.A. 
Pediátrico Completo 
(Esteto + Esfigmo) 

O Aparelho de Pressão 
Pediátrico com Braçadeira 
Velcro. 
EsfigmomanômetroAneróideé 
verificado e aprovado pelo 
INMETRO, representando alta 
qualidade em aparelhos de 
pressão analógicos. É indicado 
para a medição da pressão 
arterial sanguínea e permite o 
controle da hipertensão tanto em 
ambientes hospitalares quanto 
em ambientes domésticos. 
Características do Produto: 
Estojo para viagem; Temperatura 
de Armazenagem: recomendada 
na faixa de 0°C a 35ºC ; 
Umidade Relativa do Ar de 
Armazenagem: máxima 
recomendada de 85%;  Faixa de 
Medição: 0 - 300 mmHg; Valor 

 
 
 

375,13 

 
 
 

3.751,30 
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de Uma Divisão: 2 mmHg;  
Graduação Mínima e Máxima: 2 
mmHg e 304 mmHg, 
respectivamente Tolerância: +/- 3 
mmHg; Tamanho da Braçadeira 
Modelo Adulto: (destinada a uma 
circunferência de braço de 22-28 
cm): 14,5 (L) X 52 cm (C) 
Braçadeira em Nylon e fecho de 
velcro; Tamanho do Manguito: 12 
(L) X 22 cm (C) Visor analógico . 
Acompanha Estetoscópio 
Pediatrico. 

23 120 UND 
Aparelho de 
Pressão Completo 
Adulto  

O Aparelho de Pressão Adulto 
com Braçadeira Velcro. 
EsfigmomanômetroAneróideé 
verificado e aprovado pelo 
INMETRO, representando alta 
qualidade em aparelhos de 
pressão analógicos. É indicado 
para a medição da pressão 
arterial sanguínea e permite o 
controle da hipertensão tanto em 
ambientes hospitalares quanto 
em ambientes domésticos. 
Características do Produto: 
Estojo para viagem; Temperatura 
de Armazenagem: recomendada 
na faixa de 0°C a 35ºC ; 
Umidade Relativa do Ar de 
Armazenagem: máxima 
recomendada de 85%;  Faixa de 
Medição: 0 - 300 mmHg; Valor 
de Uma Divisão: 2 mmHg;  
Graduação Mínima e Máxima: 2 
mmHg e 304 mmHg, 
respectivamente Tolerância: +/- 3 
mmHg; Tamanho da Braçadeira 
Modelo Adulto: (destinada a uma 
circunferência de braço de 22-28 
cm): 14,5 (L) X 52 cm (C) 
Braçadeira em Nylon e fecho de 
velcro; Tamanho do Manguito: 12 
(L) X 22 cm (C) Visor analógico . 
Acompanha Estetoscópio. 

 
 
 

145,87 

 
 
 

17.504,40 
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24 600 PCT 

Atadura Crepom 
10CMx1,8M 13 Fios 
100%  ALGODÃO 
CRU - PACOTE 12 
UND 

As Ataduras de Crepomsão 
confeccionadas com tecido 100% 
algodão cru, fios de alta torção, 
que confere alta resistência, com 
densidade de 18 fios\cm², 
possuindo bastante elasticidade 
no sentido longitudinal. Podem 
ser utilizadas várias vezes sem 
perder suas propriedades 
elásticas, desde que lavadas em 
água morna e sabão. 
Observação: é a quantidade de 
fios por cm2 que confere o poder 
de elasticidade. Apresenta um fio 
azul em diferenciação da Atadura 
de Crepom Cysne. INDICAÇÃO: 
As Ataduras de Crepom podem 
ser utilizadas na terapia 
compressiva, em aplicações 
ortopédicas como imobilizações 
e enfaixamentos, na fixação de 
curativos e na prevenção de 
contusões em atividades 
esportivas. 

 
 

18,99 

 
 

11.394,00 

25 600 UND 

Atadura Crepom 
12CMx1,8M 13 Fios 
100%  ALGODÃO 
CRU - PACOTE 12 
UND 

As Ataduras de Crepomsão 
confeccionadas com tecido 100% 
algodão cru, fios de alta torção, 
que confere alta resistência, com 
densidade de 18 fios\cm², 
possuindo bastante elasticidade 
no sentido longitudinal. Podem 
ser utilizadas várias vezes sem 
perder suas propriedades 
elásticas, desde que lavadas em 
água morna e sabão. 
Observação: é a quantidade de 
fios por cm2 que confere o poder 
de elasticidade. Apresenta um fio 
azul em diferenciação da Atadura 
de Crepom Cysne. INDICAÇÃO: 
As Ataduras de Crepom podem 
ser utilizadas na terapia 
compressiva, em aplicações 
ortopédicas como imobilizações 
e enfaixamentos, na fixação de 
curativos e na prevenção de 
contusões em atividades 
esportivas. 

 
 

23,00 

 
 

13.800,00 



 
             PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA 

             ESTADO DE MINAS GERAIS 
Administração  “Avançar Sempre!” – 2017/2020 

 

 49

26 600 PCT 

Atadura Crepom 
15CMx1,8M 13 Fios 
100%  ALGODÃO 
CRU - PACOTE 12 
UND 

As Ataduras de Crepomsão 
confeccionadas com tecido 100% 
algodão cru, fios de alta torção, 
que confere alta resistência, com 
densidade de 13 fios\cm², 
possuindo bastante elasticidade 
no sentido longitudinal. Podem 
ser utilizadas várias vezes sem 
perder suas propriedades 
elásticas, desde que lavadas em 
água morna e sabão. 
Observação: é a quantidade de 
fios por cm2 que confere o poder 
de elasticidade. Apresenta um fio 
azul em diferenciação da Atadura 
de Crepom Cysne. INDICAÇÃO: 
As Ataduras de Crepom podem 
ser utilizadas na terapia 
compressiva, em aplicações 
ortopédicas como imobilizações 
e enfaixamentos, na fixação de 
curativos e na prevenção de 
contusões em atividades 
esportivas. 

 
29,31 

 
17.586,00 

27 600 PCT 

Atadura Crepom 
20CMx1,8M 18 Fios 
100%  ALGODÃO 
CRU - PACOTE 12 
UND 

As Ataduras de Crepomsão 
confeccionadas com tecido 100% 
algodão cru, fios de alta torção, 
que confere alta resistência, com 
densidade de 13 fios\cm², 
possuindo bastante elasticidade 
no sentido longitudinal. Podem 
ser utilizadas várias vezes sem 
perder suas propriedades 
elásticas, desde que lavadas em 
água morna e sabão. 
Observação: é a quantidade de 
fios por cm2 que confere o poder 
de elasticidade. Apresenta um fio 
azul em diferenciação da Atadura 
de Crepom Cysne. INDICAÇÃO: 
As Ataduras de Crepom podem 
ser utilizadas na terapia 
compressiva, em aplicações 
ortopédicas como imobilizações 
e enfaixamentos, na fixação de 
curativos e na prevenção de 
contusões em atividades 
esportivas. 

 
 

34,02 

 
 

20.412,00 

28 350 PCT 
Avental manga 
longa em falso 
tecido 

Avental em falso tecido, com 
amarra e elástico nos punhos, 
peso 20g, na cor branca, 
PACOTE C/ 10 UNIDADES 

25,75 9.012,50 

29 125 ROLO Bandagem Elástica 
Adesiva- 5 Metros 

Medidas - 5cm x 5m 
(LxC),Elasticidade de 30% a 
40%,Não contém látex.01 Rolo 
de Bandagem Elástica Adesiva - 
5 metros  

87,33 10.916,25 
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30 100 UND Bolsa Coletora de 
urina adulto 

Bolsa coletora de Urina Estéril, 
capacidade 2000ml. 

5,60 560,00 

31 1200 UND BOLSA DE 
COLOSTOMIA 

É um dispositivo de uma peça, 
composto de uma bolsa 
drenável, um disco protetor de 
pele e um suporte adesivo 
flexível. Foi especialmente 
desenvolvida para pessoas que 
preferem dispositivos de uma 
peça e oferece as seguintes 
vantagens: 1. Orifício inicial que 
pode ser ampliado para 
acomodar estomas de qualquer 
tamanho e formato, até um 
diâmetro máximo de 64 mm, o 
que a torna ideal também para 
uso hospitalar. 2. Guia de recorte 
impresso no papel aderente. 3. 
Comprovada e prolongada 
proteção da barreira. 4. Tela 
perfurada fixada à face posterior 
da bolsa, aumentando o conforto 
quando a bolsa toca a pele. 5. 
Suporte adesivo flexível, que 
elimina a necessidade de utilizar 
adesivos cirúrgicos. 6. Bolsa de 
plástico macio, silencioso e à 
prova de odores. 

 
 

9,82 

 
 

11.784,00 

32 20 UND BOLSA TÉRMICA 
GRANDECOM GEL 

Mantêm a temperatura por mais 
tempo que a água, não vazam, e 
podem ser usadas também como 
compressas frias. São 
reutilizáveis, seladas e contêm 
gel não tóxico. 

25,57 511,40 

33 120 UND Bota de Unna7,5cm 
x 6 metros - curativo 

consiste em uma bandagem 
impregnada com pasta à base de 
óxido de zinco, goma acácia, 
glicerol, óleo de rícino e água 
deionizada. CAIXA COM 1 
ROLO. 

42,87 5.144,40 

34 200 UND Carvão Ativado com 
Prata Recortável 

TAMANHO 10 X10. Carvão 
Ativado com Prata Recortável é 
indicado para feridas 
exsudativas, limpas ou 
infectadas, crônicas ou agudas, 
superficiais ou profundas e com 
odor desagradável.O curativo 
pode ser cortado para o tamanho 
que melhor se adapte à lesão. 
 
. 

 
53,32 

 
10.664,00 

35 10 CX Categut0 Simples  75CM, c/ Agulha Cilindrica 1/2 
40MM - Cx c/ 24 Unid 

131,07 1.310,70 

36 10 CX Categut2 Simples  75CM, c/ Agulha Cilindrica 1/2 
30MM - Cx c/ 24 Unid.  

133,14 1.331,40 

37 10 CX Categut3 Simples  75CM, c/ Agulha Cilindrica 1/2 
30MM - Cx c/ 24 Unid. 

135,23 1.352,30 
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38 10 CX Categut4 Simples 75CM, c/ Agulha Cilindrica 1/2 
30MM - Cx c/ 24 Unid. 

130,97 1.309,70 

39 10 CX Categut Cromado 0-  75CM- Agulha Cilindrica 3/8 
Circular 5,0CM- Cx c/ 24 Uni  

131,50 1.315,00 

40 10 CX Categut Cromado 1- 75CM- Agulha Cilindrica 1/2 
Circular 5,0CM- Cx c/ 24 Uni 

131,68 1.316,80 

41 10 CX Categut Cromado 2- 75CM- Agulha Cilindrica 1/2 
Circular 4,0CM- Cx c/ 24 Uni 

134,49 1.344,90 

42 10 CX Categut Cromado 3-  75CM- Agulha Cilindrica 3/8 
Circular 3,0CM- Cx c/ 24 Uni  

134,23 1.342,30 

43 10 CX Categut Cromado 4-  75CM- Agulha Cilindrica 1/2 
Circular 2,0CM- Cx c/ 24 Uni  

133,66 1.336,60 

44 150 UND 
CATETER 
INTRAVENOSO 
14G 

Cateter Intravascular 
perférico.Diâmetro ( ø ): 2,1mm 
Comprimento: 50mm. LARANJA 

1,45 217,50 

45 150 UND 
CATETER 
INTRAVENOSO Nº 
16 

Cateter Intravascular 
perféricoDiâmetro ( ø ): 1,7mm 
Comprimento: 50mm. CINZA. 

1,35 202,50 

46 150 UND 
CATETER 
INTRAVENOSO Nº 
18 

Cateter Intravascular 
perférico.Diâmetro ( ø ): 1,3mm 
Comprimento: 45mm. VERDE. 

1,41 211,50 

47 1400 UND 
CATETER 
INTRAVENOSO Nº 
20 

Cateter Intravascular perférico. 
Diâmetro ( ø ): 1,1mm 
Comprimento: 65mm. ROSA. 

1,33 1.862,00 

48 1400 UND 
CATETER 
INTRAVENOSO Nº 
22 

Cateter Intravascular perférico. 
Diâmetro ( ø ): 0,9mm 
Comprimento: 25mm. AZUL. 

1,36 1.904,00 

49 1400 UND 
CATETER 
INTRAVENOSO Nº 
24 

Cateter Intravascular perférico. 
Diâmetro ( ø ): 0,7mm 
Comprimento: 19mm. 
AMARELO. 

1,53 2.142,00 

50 2340 UND CATETER NASAL 
TIPO ÓCULOS  

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

1,52 3.556,80 

51 10 UND CINTO PARA 
FIXAÇÃO NA MACA 

Cinto de fixação para maca.Fita 
CBR 50 mm e fecho em 
nylonJogo c/ 3 und. 

37,47 374,70 
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52 6 UND COLAR CERVICAL 
GRANDE 

•Confeccionado em polietileno, 
de alta densidade, com 
espessura mínima 1,5mm, 
permitindo uma maior resistência 
e apoio; 
•É revestido de espuma macia 
tipo “E.V.A.” (Etil Vinil Acetato) 
especial; 
•Fecho em velcro de 05mm em 
um dos lados, em cores de 
padrão universal; 
•Possui um botão preto, que 
permite a montagem, bem como 
o tamanho do colar, pela forma 
universal de medida nos dedos; 
•A parte posterior (nuca) possui 
02 aberturas para a palpação e 
ventilação da nuca; 
•Abertura frontal que permite a 
palpação do pulso carotídeo e 
acesso a traquéia; 
•Não possui botões ou apoio de 
metal, ferro, alumínio; 
•Botões em plástico resistente, 
permite rádio-transparência; 
•Tamanho: GRNADE; 

 
 

29,03 

 
 

174,18 

53 6 UND COLAR CERVICAL 
INFANTIL 

Confeccionado em espuma de 
poliuretano expandida, 
emborrachada. Possui dois 
cintos imobilizadores reguláveis 
para testa e queixo do paciente a 
imobilizar. Preso em velcro ao 
tecido que veste a tábua 
(prancha) de resgate em 
qualquer largura. Base fixada na 
prancha 40 x 25 cm. Laterais 
fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. 
Orifício auricular para verificar de 
sangramento, 80 mm. Lavável.  

 
26,74 

 
160,44 
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54 6 UND COLAR CERVICAL 
MÉDIO 

•Confeccionado em polietileno, 
de alta densidade, com 
espessura mínima 1,5mm, 
permitindo uma maior resistência 
e apoio; 
•É revestido de espuma macia 
tipo “E.V.A.” (Etil Vinil Acetato) 
especial; 
•Fecho em velcro de 05mm em 
um dos lados, em cores de 
padrão universal; 
•Possui um botão preto, que 
permite a montagem, bem como 
o tamanho do colar, pela forma 
universal de medida nos dedos; 
•A parte posterior (nuca) possui 
02 aberturas para a palpação e 
ventilação da nuca; 
•Abertura frontal que permite a 
palpação do pulso carotídeo e 
acesso a traquéia; 
•Não possui botões ou apoio de 
metal, ferro, alumínio; 
•Botões em plástico resistente, 
permite rádio-transparência; 
•Tamanho: MEDIO. 

 
 

28,81 

 
 

172,86 

55 6 UND COLAR CERVICAL 
PEQUENO 

•Confeccionado em polietileno, 
de alta densidade, com 
espessura mínima 1,5mm, 
permitindo uma maior resistência 
e apoio; 
•É revestido de espuma macia 
tipo “E.V.A.” (Etil Vinil Acetato) 
especial; 
•Fecho em velcro de 05mm em 
um dos lados, em cores de 
padrão universal; 
•Possui um botão preto, que 
permite a montagem, bem como 
o tamanho do colar, pela forma 
universal de medida nos dedos; 
•A parte posterior (nuca) possui 
02 aberturas para a palpação e 
ventilação da nuca; 
•Abertura frontal que permite a 
palpação do pulso carotídeo e 
acesso a traquéia; 
•Não possui botões ou apoio de 
metal, ferro, alumínio; 
•Botões em plástico resistente, 
permite rádio-transparência; 
•Tamanho: PEQUENO. 

 
 

31,09 

 
 

186,54 
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56 200 UND 

COLETOR DE 
MATERIAL 
PERFURO 
CORTANTE 
GRANDE 

Alça dupla para transporte 
,Contra-trava de segurança 
,Produzido de acordo com NBR 
13853. Desenvolvido para 
desprezar todo material que 
corta ou perfura, como agulhas, 
lancetas, vidros em geral, 
lâminas de bisturi, ampolas, 
cateter, etc. CX 20 LITROS 

 
9,69 

 
1.938,00 

57 200 UND 

COLETOR DE 
MATERIAL 
PERFURO 
CORTANTE MÉDIA 

Alça dupla para transporte 
,Contra-trava de segurança 
,Produzido de acordo com NBR 
13853. Desenvolvido para 
desprezar todo material que 
corta ou perfura, como agulhas, 
lancetas, vidros em geral, 
lâminas de bisturi, ampolas, 
cateter, etc. CX 13 LITROS 

 
7,54 

 
1.508,00 

58 200 UND 
Coletor de material 
perfuro cortante 
pequena 

Alça dupla para transporte 
,Contra-trava de segurança 
,Produzido de acordo com NBR 
13853. Desenvolvido para 
desprezar todo material que 
corta ou perfura, como agulhas, 
lancetas, vidros em geral, 
lâminas de bisturi, ampolas, 
cateter, etc. 3 LITROS 

 
3,94 

 
788,00 

59 150 UND 
Coletor de Urina 
Adulto Sistema 
Fechado  

Conteúdo: Bolsa coletora com 
escalas de graduação para 
pequenos e grandes volumes; 
Conector universal com ponto de 
coleta para amostra com tampa 
protetora; Tubo extensor; Alça de 
sustentação; Pinça corta fluxo; 
Apoio para deambulação; 
Válvula anti-refluxo; Tubo de 
drenagem. 

 
5,72 

 
858,00 

60 100 UND COLETOR DE 
URINA infantil 

material: pvc da classe 
médica,não - tóxicos pvc, da 
classe médica,esterilizado por 
gás óxido de etileno, de uso 
único, capacidade: 100ml, 150ml, 
200ml para a criança. 

1,81 181,00 

61 500 UND 

Coletor de Urina p/ 
Incontinência 
Urinária Masculina 
Estéril, Atóxico e 
Apirogênico(Tipo 
Camisinha) 

Artigo médico-hospitalar de uso 
único, estéril, indicado para 
coleta de urina em pacientes do 
sexo masculino acometidos de 
incontinência urinária; 
Produto fabricado com matéria-
prima atóxica e esterilizado a 
óxido de etileno; 
Produto embalado 
individualmente em pouche de 
papel grau cirúrgico; 

 
2,50 

 
1.250,00 
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62 130 UND Coletor de Urina 
Sistema Aberto 

COLETOR URINA SISTEMA 
ABERTO 1200ML 
 
- Conector para sonda uretro-
vesicais; 
- Pinça Corta fluxo; 
- Tubo extensor; 
- Cordel para sustentação ao 
leito e deambulação do paciente; 
- Frasco coletor em PVC 
translúcido, com capacidade 
para 1200ml e escala graduada; 

 
5,63 

 
731,90 

63 50 UND 
COLETOR 
DRENATOR TIPO 
GARRAFA  

SISTEMA ABERTO 1200 ML 
COM COLETOR PENIANO EM 
LÁTEX  

5,67 283,50 

64 50 PCT Compressa Campo 
Operatório 

23X25cm  com 50 UND. não 
estéril 

48,78 2.439,00 

65 50 PCT Compressa Campo 
Operatório  45cmx50cmc/50 Não Estéril 109,08 5.454,00 

66 1500 PCT 

COMPRESSA DE 
GAZE 7,5 X 7,5CM 
11F C/500 não 
esteril 

100% puro algodão: Macio e 
extra-absorvente;Com 8 
camadas e 5 dobras;11 fios por 
cm²;Não estéril;Dimensão aberta: 
15x15 cm;Dimensão fechada: 
7,5x7,5 cm;Pacote com 500 
unidades. 

17,82 26.730,00 

67 1500 PCT 

COMPRESSA DE 
GAZE 7,5 X 7,5CM 
13F C/500 un Não 
Estéril 

Compressa de gaze hidrófila, 
confeccionada com 13 fios em 
tamanho nominal de 7,5 x 7,5 
cm, com 8 dobras. Cor branca, 
embalada em pacote plástico 
com 500 unidades. 

22,30 33.450,00 

68 1500 PCT 

COMPRESSA DE 
GAZE ESTÉRIL 13 
FIOS 7,5CMX7,5CM 
C/10 

Compressa de gaze estéril;7,5 x 
7,5 cm (dobrada);13 fios;100% 
algodão hidrófilo;5 dobras e 8 
camadas; Estéril; Conteúdo da 
embalagem: 10 Compressa de 
gazes 13 Fios  

 
0,71 

 
1.065,00 

69 200 PCT Compressas Campo 
Operatório  

Estéril 100% Algodão - 
45CMx50CM, 4Camadas c/ 
Cadarço Duplo, Alva 

143,34 28.668,00 

70 150 UND Curativo com 
Hidrofibra 

Com Prata Estéril 
dimensõe10x10CM. Embalados 
individualmente. 

55,25 8.287,50 

71 50 UND 
DESCARTADOR 
DE AGULHAS 
portatil 

Fabricado em plástico rígido 
amarelo.Translúcido – permite a 
visualização do nível do 
descarte.Possui sistema de 
fechamento que garante a 
vedação da tampa, evitando o 
escape do 
resíduo.Possuidesconectador de 
agulha no bocal da 
tampa.Descartável e de uso 
único. 

 
22,00 

 
1.100,00 
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72 150 UND Detergente 
Enzimático  

- Com 3 enzimas, frasco de 1 
litro 

46,07 6.910,50 

73 150 UND Detergente 
Multienzimático 

5 Enzimas ou mais. Embalagem 
1litro. 

77,83 11.674,50 

74 40 CX 

DISPOSITIVO DE 
INFUSÃO 
INTRAVENOSA 
(ESCALPE) Nº 19 

Dispositivo do qual fluídos 
podem ser introduzidos ou 
retirados do sistema circulatório 
humano.EMBALAGEM COM 100 
UNID 

19,36 774,40 

75 60 CX 

DISPOSITIVO DE 
INFUSÃO 
INTRAVENOSA 
(ESCALPE) Nº 21 

Dispositivo do qual fluídos 
podem ser introduzidos ou 
retirados do sistema circulatório 
humano.EMBALAGEM COM 100 
UNID 

20,33 1.219,80 

76 60 CX 

DISPOSITIVO DE 
INFUSÃO 
INTRAVENOSA 
(ESCALPE) Nº 23 

Dispositivo do qual fluídos 
podem ser introduzidos ou 
retirados do sistema circulatório 
humano.EMBALAGEM COM 100 
UNID 

18,86 1.131,60 

77 40 CX 

DISPOSITIVO DE 
INFUSÃO 
INTRAVENOSA 
(ESCALPE) Nº 25 

Dispositivo do qual fluídos 
podem ser introduzidos ou 
retirados do sistema circulatório 
humano.EMBALAGEM COM 100 
UNID 

18,71 748,40 

78 20 CX 

DISPOSITIVO DE 
INFUSÃO 
INTRAVENOSA 
(ESCALPE) Nº 27 

Dispositivo do qual fluídos 
podem ser introduzidos ou 
retirados do sistema circulatório 
humano.EMBALAGEM COM 100 
UNID 

18,76 375,20 

79 500 UND DISPOSITIVO DE 
TRÊS VIAS  

Torneira 3 Vias Função: 
Duplicador de acesso 
venoso.Corpo transparente com 
três extremidades de conexão 
(duas fêmeas luerlock e um 
macho luerslip ou 
luerlock).Manípulo colorido para 
direcionamento e oclusão de 
fluxo. 

1,32 660,00 

80 100 UND ENEMA de glicerina 
12% 

SOLUÇÃO DE GLICERINA A 
12% FRASCO DE 
POLIETILENO 500ml 
Acompanha Sonda Retal  

23,00 2.300,00 

81 150 UND Equipo de Nutrição 
Enteral 

Equipo Magrocotas Flexível 
Alimentação Nutrição 

1,84 276,00 

82 150 UND Equipo Macro 
Nutrição 

Dispositivo para infusão, controle 
de fluxo e dosagem de soluções 
enterais.Conecta o recipiente de 
soluções (Frasco ou bolsa) a 
sonda de alimentação enteral. 
Viabiliza o controle de fluxo de 
soluções.  Lanceta perfurante 
para conexão ao recipiente de 
solução.Câmara flexível para 
visualização 
gotejamento.Extensão em PVC 
(evita conexão acidental com 

 
 

1,79 

 
 

268,50 
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acesso venoso). Controlador de 
fluxo (gotejamento) tipo pinça 
rolete .Conexão luer ou conector 
escalonado específico para 
administração de soluções 
enterais. 

83 5000 UND EQUIPO 
MACROGOTAS  

Equipo para infusão por 
gravidade.Ponta perfurante com 
tampa protetora.Respiro de ar 
com filtro 0,2 microns.Tubo 
flexível transparente 
1,5mRegulador de fluxo de 
precisão.Conectorluerslip. Norma 
de referência NBR ISO 8536-4. 

1,60 8.000,00 

84 120 UND Equipo Microgotas Estéril Atóxico Apirogênio - 
pacote com 25 unidades. 

5,40 648,00 

85 100 UND ESPAÇADORES 
PARA INALAÇÃO  

Espaçador é um reservatório que 
estoca o medicamento que será 
nebulizado. 

25,15 2.515,00 

86 600 UND Esparadrapo 
10x4,5M  

GRANDE 10X4,5CM.Embalagem 
individual, hiporalergenico 10 x 
4,5m. 

11,26 6.756,00 

87 600 UND Esparadrapo 8/45 
PEQUENO 5X4,5 
CM.Embalagem individual, 
hiporalergenico 5CM X 4.5M 

6,56 3.936,00 

88 100 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO 
NYLON 0 

CX COM 24 ENVELOPES.Fio 
não absorvível e estéril. 
Composta por agulha de aço 
inoxidável acoplada a um fio de 
nylon multifilamentar. É indicado 
para uso em aproximação dos 
tecidos internos, ligaduras e 
suturas.Produto de uso 
único.Descartar suturas abertas 
e não utilizadas.Nãore-esterilizar. 

 
50,70 

 
5.070,00 

89 100 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO 
NYLON 2.0 

CX COM 24 ENVELOPES.Fio 
não absorvível e estéril. 
Composta por agulha de aço 
inoxidável acoplada a um fio de 
nylon multifilamentar. É indicado 
para uso em aproximação dos 
tecidos internos, ligaduras e 
suturas.Produto de uso 
único.Descartar suturas abertas 
e não utilizadas.Nãore-esterilizar. 

 
50,97 

 
5.097,00 

90 100 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO 
NYLON 3.0 

CX COM 24 ENVELOPES.Fio 
não absorvível e estéril. 
Composta por agulha de aço 
inoxidável acoplada a um fio de 
nylon multifilamentar. É indicado 
para uso em aproximação dos 
tecidos internos, ligaduras e 

 
52,72 

 
5.272,00 
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suturas.Produto de uso 
único.Descartar suturas abertas 
e não utilizadas.Nãore-esterilizar. 

91 100 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO 
NYLON 4.0 

CX COM 24 ENVELOPES.Fio 
não absorvível e estéril. 
Composta por agulha de aço 
inoxidável acoplada a um fio de 
nylon multifilamentar. É indicado 
para uso em aproximação dos 
tecidos internos, ligaduras e 
suturas.Produto de uso 
único.Descartar suturas abertas 
e não utilizadas.Nãore-esterilizar. 

 
50,83 

 
5.083,00 

92 100 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO 
NYLON 5.0 

CX COM 24 ENVELOPES.Fio 
não absorvível e estéril. 
Composta por agulha de aço 
inoxidável acoplada a um fio de 
nylon multifilamentar. É indicado 
para uso em aproximação dos 
tecidos internos, ligaduras e 
suturas.Produto de uso 
único.Descartar suturas abertas 
e não utilizadas.Nãore-esterilizar. 

 
52,30 

 
5.230,00 

93 6 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO SEDA 
1.0 

CX COM 24 ENVELOPES 
.Agulha em aço-inox 
siliconizada,Fio sintetizado com 
material natural, filamento de 
Seda Natural e 
Trançada.Embalados 
individualmente em Papel Grau 
Cirúrgicos, sendo que a 
embalagem primária trata-se de 
envelope metalizado 
internamente, garantindo a 
integridade do fio.  

 
87,00 

 
522,00 

94 6 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO SEDA 
2.0 

CX COM 24 
ENVELOPES.Agulha em aço-
inox siliconizada,Fio sintetizado 
com material natural, filamento 
de Seda Natural e 
Trançada.Embalados 
individualmente em Papel Grau 
Cirúrgicos, sendo que a 
embalagem primária trata-se de 
envelope metalizado 
internamente, garantindo a 
integridade do fio.  

 
64,25 

 
385,50 

95 6 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO SEDA 
3.0 

CX COM 24 
ENVELOPES.Agulha em aço-
inox siliconizada,Fio sintetizado 
com material natural, filamento 
de Seda Natural e 
Trançada.Embalados 
individualmente em Papel Grau 

 
59,11 

 
354,66 
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Cirúrgicos, sendo que a 
embalagem primária trata-se de 
envelope metalizado 
internamente, garantindo a 
integridade do fio.  

96 6 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO SEDA 
4.0 

CX COM 24 
ENVELOPES.Agulha em aço-
inox siliconizada,Fio sintetizado 
com material natural, filamento 
de Seda Natural e 
Trançada.Embalados 
individualmente em Papel Grau 
Cirúrgicos, sendo que a 
embalagem primária trata-se de 
envelope metalizado 
internamente, garantindo a 
integridade do fio.  

 
53,27 

 
319,62 

97 6 CX 
FIO DE SUTURA 
AGULHADO SEDA 
5.0 

CX COM 24 
ENVELOPES.Agulha em aço-
inox siliconizada,Fio sintetizado 
com material natural, filamento 
de Seda Natural e 
Trançada.Embalados 
individualmente em Papel Grau 
Cirúrgicos, sendo que a 
embalagem primária trata-se de 
envelope metalizado 
internamente, garantindo a 
integridade do fio.  

 
58,50 

 
351,00 

98 500 UND FITA ADESIVA 
HOSPITALAR  

A Fita Adesiva Hospitalar é 
confeccionada com dorso de 
papel crepado tratado com 
látices de estireno butadieno. 
Recebe, em uma de suas faces, 
massa adesiva à base de 
borracha natural e resina e, na 
outra face, uma fina camada 
impermeabilizante de resinas 
acrílicas que proporcionam uma 
excelente adesividade. Disso, 
aceita bem, sem borrar, a escrita 
com lápis ou tinta, o que lhe 
confere inúmeras utilidades de 
uso, como a fixação de ataduras, 
identificação de seringas, rótulos 
de soro e no fechamento de 
pacotes.É indicada para fixação 
de ataduras rótulos de soros, 
identificação de seringas, 
mamadeiras, fechamento de 
pacotes de papel etc. Tem 
inúmeras utilidades de uso 
dentro dos hospitais, clínicas, 
ambulatórios, consultórios e 
postos de saúde. 

 
 

4,69 

 
 

2.345,00 
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99 450 UND FITA DE 
AUTOCLAVE  

A Fita Adesiva Autoclave é 
confeccionada com dorso de 
papel crepado à base de 
celulose. Recebe, em uma de 
suas faces, massa adesiva à 
base de borracha natural, óxido 
de zinco e resinas e, na outra 
face, uma fina camada 
impermeabilizante de resina 
acrílica. Ideal para o fechamento 
de pacotes que serão 
esterilizados em autoclave, 
funciona como indicadora de 
esterilização, pois possui listras 
diagonais de tinta termoreativa 
que, quando submetidas à 
esterilização, mudam sua 
coloração de branco para preto. 

 
 

5,33 

 
 

2.398,50 

100 350 UND Fita Hipoalergênica 
Fita hipoarlergenica Porosa 
2,5CMx10M  embalada 
induvidualmente. 

3,38 1.183,00 

101 150 UND 
FITA 
MICROPOROSA 
10X 45CM 

GRANDE 10X4,5CM,De 
finíssima espessura e excelente 
fixação, não machuca a pele ao 
ser removida, sendo indicada 
para curativos em regiões do 
corpo com alta sensibilidade 

8,46 1.269,00 

102 500 UND FIXADOR PARA 
CANULA 

Fixador para cânula de 
traqueostomia adulto cerca de 35 
cm composto por duas bandas, 
confeccionado em tecido de 
algodão, atóxico, hipoalérgico; 
Com velcro nas extremidades 
para fixação cânula de 
traqueostomia. Regulável. 
Embalagem individual. 

11,51 5.755,00 

103 50 UND Fixador para 
preventivo 

Fixador celular, composta de 
álcool etílico extra fino (95%), 
carbowax (2,5%) e propolente, 
indicado para fixação de 
esfregaços celulares em l,mina, 
deve ser aplicado sobre o 
esfregaço logo após a coleta, 
produto inofensivo a camada de 
ozônio (não contém CFC), 
conteúdo 100ml 

 
11,60 

 
580,00 

104 50 LITRO Formaldeído 10% 1L 
utilizado para esterilazação e 
higiene dos material na CME, 
embalagem 1000ml. 

6,89 344,50 

105 500 PCT Fralda Geriátrica 
EG- Pct c/7 Unid.  

PARA USO ADULTO, MAXIMA 
PROTEÇÃO E ABSORÇÃO 
COM GEL. PACOTE COM 7 
UND 

70,17 35.085,00 

106 530 PCT Fralda Geriátrica G- 
Pct c/8 Unid.  

PARA USO ADULTO, MAXIMA 
PROTEÇÃO E ABSORÇÃO 
COM GEL. PACOTE COM 8 
UND 

64,28 34.068,40 
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107 530 PCT Fralda Geriátrica M- 
Pct c/8 Unid.  

PARA USO ADULTO, MAXIMA 
PROTEÇÃO E ABSORÇÃO 
COM GEL. PACOTE COM 8 
UND 

53,44 28.323,20 

108 200 PCT Fralda Geriátrica P- 
Pct c/8 Unid.  

PARA USO ADULTO, MAXIMA 
PROTEÇÃO E ABSORÇÃO 
COM GEL. PACOTE COM 8 
UND 

59,97 11.994,00 

109 50 PCT 
Fralda Infantil 
Tamanho G- Pct c/8 
Unid.  

PARA USO INFANTIL MAXIMA 
PROTEÇÃO E ABSORÇÃO 
COM GEL. PACOTE COM 8 
UND 

65,50 3.275,00 

110 50 PCT 
FraldaInfantil 
Tamanho P- Pct c/8 
Unid.  

PARA USO INFANTIL MAXIMA 
PROTEÇÃO E ABSORÇÃO 
COM GEL. PACOTE COM 8 
UND 

63,90 3.195,00 

111 50 PCT 
FraldaInfantil 
Tamanho M- Pct c/8 
Unid.  

PARA USO INFANTIL MAXIMA 
PROTEÇÃO E ABSORÇÃO 
COM GEL. PACOTE COM 8 
UND 

64,42 3.221,00 

112 1300 UND 
Frasco Coletor 
Universal 
(Fezes/Urina) 

Coletor Universal Fezes e Urina 
c/ 1 Unidade 100 mL 

0,66 858,00 

113 100 UND Frasco Umidificar de 
O2 

Descrição: Frasco plástico de 
250ml, com níveis máximo e 
mínimo 

25,60 2.560,00 

114 50 PCT Garrote Latex para oxigenioterapia 
.Emabalagem com 15m 

11,53 576,50 

115 120 UND Gel para Ultrassom / 
eletro 

p/ Exames e Diagnóstico 
Inodoro,Incolor- Frasco c/ 100G  

2,48 297,60 

116 850 UND Glicose50% 
Soluções hipertônicas com 
concentrações a 50%. Ampola 
10 ml 

0,47 399,50 

117 500 UND GLICOSE 25% 
Soluções hipertônicas com 
concentrações a 25% .Ampola 
10 ml 

0,39 195,00 

118 120 CX 
GORRO 
DESCARTAVEL 
COM ELASTICO 

Touca descartável confeccionada 
em tecido não tecido 100% 
polipropileno;hipoalergênica; 
permeável ao ar, garantindo o 
equilíbrio da sensação térmica 
durante o uso; média 
elasticidade, fácil ajuste; 
fabricado mediante custuraultra-
sônica; tamanho único, ajustável 
a qualquer tamanho de 
cabeça,unissex; cor branca. 
Embalagem com 100 toucas. 

 
15,25 

 
1.830,00 

119 550 UND Hipoclorito de Sódio 
1,0% - 

Liquido transparente com cloro 
ativo nas duas concentrações 
1%em frasco de 5 litros 

28,38 15.609,00 

120 10 UND Imobilizador Lateral 
de Cabeça  

confeccionado em Nylon e 
acochoado. 

155,14 1.551,40 
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121 20 cx 
Jogo de Talas p/ 
Imobilização c/ 4 
UND 

JOGO DE TALAS ARAMADADA 
EM E.V.A PARA IMOBILIZAÇÃO 
C/ 4 UNID  
Detalehes de Confecção: 
Confeccionada em tela aramada, 
maleável,  
galvanizada, coberta com E.V.A. 
(4mm) - colorido para identificar 
o seu tamanho.  
Pode ser usada com fita crepe, 
bandagem ou gaze para a 
imobilização completa. 
Indicação Universal: É usada 
para imobilização provisória no 
resgate e transporte de 
acidentados. Não requer água 
quente ou vapor para sua  
aplicação. É revestida de E.V.A., 
podendo ser lavado e reutilizado. 
Cores:PP (lilás) / P (azul royal) / 
M (laranja) / G (verde) 

 
 

56,72 

 
 

1.134,40 

122 100 KIT 
KIT ACCU-CHEK 
ACTIVE 
(Glicosimetro) 

Kit composto por:1 monitor Accu-
Chek Active, 1 LancetadorAccu-
Chek Softclix,10 Lancetas Accu-
Chek Softclix,1 caixa com 10 
tiras Accu-Chek Active, com chip 
de código, 1 bateria 3V-CR2032 
já inserida no monitor, 1 estojo 
para transporte,1 manual de 
instruções,1 guia rápido de 
utilização, 1 cartão de garantia. 

 
84,33 

 
8.433,00 

123 150 UND 
KIT DE 
NEBULIZAÇÃO 
ADULTO 

O tratamento com nebulização é 
indicado para pessoas com 
alergias respiratórias, rinite, 
sinusite e pneumonia. Ele ajuda 
a umidificar as vias respiratórias 
e a eliminar toda a secreção. 
Este prático kit para nebulização 
vem com extensão com conector 
para ar comprimido ou oxigênio, 
recipiente dosador e máscara 
para adultos. O conjunto é fácil 
de lavar, tem proteção 
antibacteriana e manuseio 
simples, com itens extremamente 
resistentes e duráveis. 

 
13,67 

 
2.050,50 

124 150 UND Kit de Nebulização 
Infantil 

O tratamento com nebulização é 
indicado para pessoas com 
alergias respiratórias, rinite, 
sinusite e pneumonia. Ele ajuda 
a umidificar as vias respiratórias 
e a eliminar toda a secreção. 
Este prático kit para nebulização 
vem com extensão com conector 
para ar comprimido ou oxigênio, 
recipiente dosador e máscara 
para adultos. O conjunto é fácil 

 
13,27 

 
1.990,50 
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de lavar, tem proteção 
antibacteriana e manuseio 
simples, com itens extremamente 
resistentes e duráveis. 

125 700 KIT 
KIT GINECOLOGIO 
PAPANICOLAU 
TAM. G 

Kit ginecologico para exame de 
papanicolau. Cotém: Especulo 
tam G, lâmina, luva, escova e 
espatula de ayres. EMBALADOS 
INDIVIDUALMENTE. 

4,59 3.213,00 

126 1400 KIT 
KIT GINECOLOGIO 
PAPANICOLAU 
TAM. M 

Kit ginecologico para exame de 
papanicolau. Cotém: Especulo 
tam M, lâmina, luva, escova e 
espatula de ayres. EMBALADOS 
INDIVIDUALMENTE. 

3,87 5.418,00 

127 1500 KIT 
KIT GINECOLOGIO 
PAPANICOLAU 
TAM. P 

Kit ginecologico para exame de 
papanicolau. Cotém: Especulo 
tam P, lâmina, luva, escova e 
espatula de ayres. EMBALADOS 
INDIVIDUALMENTE. 

3,40 5.100,00 

128 50 CX LaminaBisturir 
n°15cx c/ 100 

Produto confeccionado em aço 
inoxidável. EMABALAGEM COM 
100 UNIDADES. 

43,58 2.179,00 

129 50 CX LÂMINA BISTURI 
N° 11  

Produto confeccionado em aço 
inoxidável. EMABALAGEM COM 
100 UNIDADES. 

45,14 2.257,00 

130 50 CX LÂMINA BISTURI 
N° 20  

Produto confeccionado em aço 
inoxidável. EMABALAGEM COM 
100 UNIDADES. 

44,19 2.209,50 

131 50 CX LÂMINA BISTURI 
N° 22 

Produto confeccionado em aço 
inoxidável. EMABALAGEM COM 
100 UNIDADES. 

44,76 2.238,00 

132 50 CX LÂMINA BISTURI 
N° 3  

Produto confeccionado em aço 
inoxidável. EMABALAGEM COM 
100 UNIDADES. 

46,08 2.304,00 

133 50 CX 
Lâmina para 
exames 
microscopicos, 

caixas com 100 unidades. 
10,07 503,50 

134 250 CX 

LANCETA 
ESPECÍFICA PARA 
TESTE DO 
PEZINHO 

LANCETA ESTÉRIL 
DESCARTÁVEL 

19,45 4.862,50 

135 250 CX LANCETA TESTE 
GLICOSE  

Produto confeccionado em aço 
inoxidável 

19,40 4.850,00 

136 400 UND Lençol de Papel 
Descartável -  Fibra Natural - 70cm x 50m.  13,30 5.320,00 

137 400 PCT 
Lençol 
descartável(2,00 x 
0,90 m )  

Com Elastico, em TNT, Não 
estéril,Tamanho único 2m x 
90cm,Cor: 
branca,Descartável,Pacote com 
10 unidades.  

17,76 7.104,00 
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138 250 FRASCO 
LOÇÃO OLEOSA À 
BASE DE A.G.E. e 
VITAMINAS A e E 

Triglicerídeos de Ácidos Cáprico 
e Caprílico, Óleo de girassol 
clarificado, Lecitina, Palmitato de 
retinol, Acetato de Tocoferol e 
Alfa-Tocoferol. FRASCO 200ML 

22,38 5.595,00 

139 300 CX LuvaProcedimento 
G CX c/ 100 

Luva para procedimento não 
cirúrgico, fabricada em látex de 
borracha natural. Tipo não 
estéril, ambidestra, punho com 
bainha. Produto de uso único. 
Caixa com 100 unidades ou 50 
pares. 

26,71 8.013,00 

140 600 CX LuvaProcedimento 
M CX c/ 100 

Luva para procedimento não 
cirúrgico, fabricada em látex de 
borracha natural. Tipo não 
estéril, ambidestra, punho com 
bainha. Produto de uso único. 
Caixa com 100 unidades ou 50 
pares. 

26,35 15.810,00 

141 600 CX LuvaProcedimento P 
CX c/ 100 

Luva para procedimento não 
cirúrgico, fabricada em látex de 
borracha natural. Tipo não 
estéril, ambidestra, punho com 
bainha. Produto de uso único. 
Caixa com 100 unidades ou 50 
pares. 

26,71 16.026,00 

142 100 UND Luva Butilica Cano 
Longo G  Luva Butilica Cano Longo G  

 
313,50 

 
31.350,00 

143 100 UND Luva Butilica Cano 
Longo M Luva Butilica Cano Longo M 

 
313,50 

 
31.350,00 

144 50 cx Luva Estéril 6,5 Pct. 
Contendo 1 Par  

Esterilizados pelo processo de 
radiação gama. Esterilização 
assegurada por 3 anos ou 
enquanto a embalagem não for 
aberta, danificada ou molhada. 
Lubrificadas com pó 
bioabsorvível e inerte. Lisas e 
anatômicas, contém látex 
natural. Baixo nível de proteína. 
Com propriedades 
antiderrapantes. caixa com 50 
pares. 

 
29,35 

 
1.467,50 

145 50 CX Luva Estéril 7Pct. 
Contendo 1 Par 

Esterilizados pelo processo de 
radiação gama. Esterilização 
assegurada por 3 anos ou 
enquanto a embalagem não for 
aberta, danificada ou molhada. 
Lubrificadas com pó 
bioabsorvível e inerte. Lisas e 
anatômicas, contém látex 
natural. Baixo nível de proteína. 
Com propriedades 
antiderrapantes. caixa com 50 
pares. 

 
32,19 

 
1.609,50 
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146 50 cx Luva Estéril 7,5 Pct. 
Contendo 1 Par  

Esterilizados pelo processo de 
radiação gama. Esterilização 
assegurada por 3 anos ou 
enquanto a embalagem não for 
aberta, danificada ou molhada. 
Lubrificadas com pó 
bioabsorvível e inerte. Lisas e 
anatômicas, contém látex 
natural. Baixo nível de proteína. 
Com propriedades 
antiderrapantes. caixa com 50 
pares. 

 
19,40 

 
970,00 

147 50 cx Luva Estéril 8Pct. 
Contendo 1 Par 

Esterilizados pelo processo de 
radiação gama. Esterilização 
assegurada por 3 anos ou 
enquanto a embalagem não for 
aberta, danificada ou molhada. 
Lubrificadas com pó 
bioabsorvível e inerte. Lisas e 
anatômicas, contém látex 
natural. Baixo nível de proteína. 
Com propriedades 
antiderrapantes. caixa com 50 
pares. 

 
32,17 

 
1.608,50 

148 50 CX Luva Estéril 8,5 Pct. 
Contendo 1 Par  

Esterilizados pelo processo de 
radiação gama. Esterilização 
assegurada por 3 anos ou 
enquanto a embalagem não for 
aberta, danificada ou molhada. 
Lubrificadas com pó 
bioabsorvível e inerte. Lisas e 
anatômicas, contém látex 
natural. Baixo nível de proteína. 
Com propriedades 
antiderrapantes. caixa com 50 
pares. 

 
31,51 

 
1.575,50 

149 50 cx LUVAS ESTÉRIL Nº 
9.0  

Esterilizados pelo processo de 
radiação gama. Esterilização 
assegurada por 3 anos ou 
enquanto a embalagem não for 
aberta, danificada ou molhada. 
Lubrificadas com pó 
bioabsorvível e inerte. Lisas e 
anatômicas, contém látex 
natural. Baixo nível de proteína. 
Com propriedades 
antiderrapantes. caixa com 50 
pares. 

 
34,50 

 
1.725,00 

150 200 CX 

Máscara Cirúrgica 
Descartável Com 
elastico - caixa com 
50 unidades 

Máscara descartável com tripla 
camada e elástico para prender 
nas orelhas. Caixa com 50 
unidades 

28,42 5.684,00 

151 120 UND 
Máscara Nº 95 - 
caixa com 20 
unidades 

Mascara de uso único , não 
esterelizavel. Utilizadas por 
paciente portadores de doenças 
infecciosas. 

33,45 4.014,00 



 
             PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA 

             ESTADO DE MINAS GERAIS 
Administração  “Avançar Sempre!” – 2017/2020 

 

 66

152 120 PCT PapelGrepado 
30x30 c/500 UND 

30X30CM,Embalagens de uso 
único, confeccionados em não-
tecido, para acondicionar / 
embalar artigos odonto-médico-
hospitalares a serem 
esterilizados. 

87,22 10.466,40 

153 120 PCT PapelGrepado 
60x60 c/500 UND 

60X60CM,Embalagens de uso 
único, confeccionados em não-
tecido, para acondicionar / 
embalar artigos odonto-médico-
hospitalares a serem 
esterilizados. 

361,60 43.392,00 

154 200 UND 

PLACAS DE 
ALGINATO DE 
HIDROCLOIDE 20 X 
20 cm 

Hidrocolóide é composto por 
uma camada interna auto-
adesiva contendo Hidrocolóide 
(CMC-carboximetilcelulose 
sódica), poli-isobutileno, 
conservantes e uma camada 
externa de filme de poliuretano. 
Quando em contato com o 
exsudato da ferida há a formação 
de um gel, que promove o 
desenvolvimento de um meio 
ambiente úmido otimizando o 
processo de cicatrização da 
ferida e permitindo a troca do 
curativo sem causar danos ao 
tecido recém-formado. 
Hidrocolóide permite a absorção 
do exsudato, ocorrendo alteração 
da cor do curativo para uma 
coloração esbranquiçada, 
indicando a necessidade de 
troca. 

 
 

33,59 

 
 

6.718,00 

155 120 UND PVPI 
DEGERMANTE 

Produto a base de 
polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) 
em solução degermante, 
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 para 
anti-sepsia da pele, mãos e 
antebraços. 

 
42,24 

 
5.068,80 

156 120 UND PVPI TÓPICO  

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 antisseptico para 
curativos em geral. 

 
31,69 

 
3.802,80 
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157 4000 UND Seringa 10ml c/ 
agulhas  

Confeccionadas em polipropileno 
proporcionando maior 
transparência. Siliconização 
interna que garante suavidade no 
deslize e controle preciso na 
aspiração e aplicação de 
medicamentos. Cilindro com anel 
de retenção que evita perda do 
medicamento durante a 
aspiração.  

 
0,71 

 
2.840,00 

158 4000 UND Seringa 20ml  c/ 
agulhas  

Confeccionadas em polipropileno 
proporcionando maior 
transparência. Siliconização 
interna que garante suavidade no 
deslize e controle preciso na 
aspiração e aplicação de 
medicamentos. Cilindro com anel 
de retenção que evita perda do 
medicamento durante a 
aspiração. Caixa com 100 und. 

 
0,76 

 
3.040,00 

159 4000 UND SERINGA 20ML S/ 
AGULHA  

Confeccionadas em polipropileno 
proporcionando maior 
transparência. Siliconização 
interna que garante suavidade no 
deslize e controle preciso na 
aspiração e aplicação de 
medicamentos. Cilindro com anel 
de retenção que evita perda do 
medicamento durante a 
aspiração. Caixa com 100 und. 

 
0,72 

 
2.880,00 

160 5000 UND SERINGA 3ML S/ 
AGULHA   

Confeccionadas em polipropileno 
proporcionando maior 
transparência. Siliconização 
interna que garante suavidade no 
deslize e controle preciso na 
aspiração e aplicação de 
medicamentos. Cilindro com anel 
de retenção que evita perda do 
medicamento durante a 
aspiração. Caixa com 100 und. 

0,27 1.350,00 

161 5000 UND SERINGA 5ML S/ 
AGULHA  

Confeccionadas em polipropileno 
proporcionando maior 
transparência. Siliconização 
interna que garante suavidade no 
deslize e controle preciso na 
aspiração e aplicação de 
medicamentos. Cilindro com anel 
de retenção que evita perda do 
medicamento durante a 
aspiração. Caixa com 100 und. 

4,56 22.800,00 

162 25 UND Seringa 60ML s/ Dispositivo de Trava -caixa 
com 50 unidades com agulha 

26,76 669,00 

163 75 UND 
Seringa p/ Insulina 
1ML caixa com 100 
unidades 

c/ Agulha 13x4,5 s/ Dispositivo 
de Trava - caixa com 50 
unidades 

15,48 1.161,00 
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164 800 UND 
SONDA DE 
ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL N° 14 

confeccionado em PVC (cloreto 
de polivinila) transparente, 
flexível, atóxico; esterilizado pelo 
processo de  Oxido de Etileno 
caso embalada em P.G.C. 
Descrição:  Em forma de cilindro 
reto e inteiriço, com extremidade 
proximal arredondada, aberta, 
isenta de rebarbas; dotada de 
dois orifícios distribuídos 
alternadamente e eqüidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro 
do tubo. Tais orifícios são 
dimensionados de acordo com o 
calibre de cada sonda, 
apresentando diâmetros 
perfeitamente acabados, 
delimitados e regulares em toda 
a superfície. 

 
1,35 

 
1.080,00 

165 1500 UND 
SONDA DE 
ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL N° 12 

é indicada a pacientes 
impossibilitados de eliminar as 
secreções ou pacientes 
intubados ou, ainda, 
traqueostomizados. 
Consiste em retirar a secreção 
traqueobrônquica e orofaríngea 
através de uma sonda ligada a 
um aparelho de sucção manual 
ou de máquina elétrica. 
Pacote com 20 unidades! 
Produto esterilizado. 

 
1,32 

 
1.980,00 

166 100 UND Sonda Foley Nº10 - 2 Vias - de Látex Siliconizada 
Estéril 

6,43 643,00 

167 100 UND Sonda Foley Nº12 -  2 Vias - de Látex Siliconizada 
Estéril 

7,14 714,00 

168 100 UND Sonda Foley Nº14 - 2 Vias - de Látex Siliconizada 
Estéril 

7,19 719,00 

169 100 UND Sonda Foley Nº16 -  2 Vias - de Látex Siliconizada 
Estéril 

7,33 733,00 

170 100 UND Sonda Foley Nº18 -  2 Vias - de Látex Siliconizada 
Estéril  

7,78 778,00 

171 100 UND Sonda Foley Nº20 -  2 Vias - de Látex Siliconizada 
Estéril 

7,28 728,00 

172 100 UND Sonda Foley Nº22 - 2 Vias - de Látex Siliconizada 
Estéril 

7,53 753,00 

173 100 UND Sonda Foley Nº24 -  2 Vias - de Látex Siliconizada 
Estéril 

7,92 792,00 

174 100 UND Sonda Foley Nº8 -  2 Vias - de Látex Siliconizada 
Estéril  

6,32 632,00 

175 100 UND 
Sonda Uretral Nº 12 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na 
uretra e bexiga. Material 
descartável e de uso único, 
composto de tubo de PCV 
atóxico flexível, apresenta 2 furos 

 
1,05 

 
105,00 
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e conector com tampa. 

176 100 UND 
Sonda Uretral Nº 14 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na 
uretra e bexiga. Material 
descartável e de uso único, 
composto de tubo de PCV 
atóxico flexível, apresenta 2 furos 
e conector com tampa. 

 
1,11 

 
111,00 

177 100 UND 
Sonda Uretral Nº 16 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na 
uretra e bexiga. Material 
descartável e de uso único, 
composto de tubo de PCV 
atóxico flexível, apresenta 2 furos 
e conector com tampa. 

 
1,19 

 
119,00 

178 100 UND 
Sonda Uretral Nº 18 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na 
uretra e bexiga. Material 
descartável e de uso único, 
composto de tubo de PCV 
atóxico flexível, apresenta 2 furos 
e conector com tampa. 

 
1,17 

 
117,00 

179 100 UND 
Sonda Uretral Nº 20 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na 
uretra e bexiga. Material 
descartável e de uso único, 
composto de tubo de PCV 
atóxico flexível, apresenta 2 furos 
e conector com tampa. 

 
1,29 

 
129,00 

180 100 UND 
Sonda Uretral Nº 22 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na 
uretra e bexiga. Material 
descartável e de uso único, 
composto de tubo de PCV 
atóxico flexível, apresenta 2 furos 
e conector com tampa. 

 
1,29 

 
129,00 

181 100 UND 
Sonda Uretral Nº 24 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na 
uretra e bexiga. Material 
descartável e de uso único, 
composto de tubo de PCV 
atóxico flexível, apresenta 2 furos 
e conector com tampa. 

 
1,36 

 
136,00 
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182 100 UND 
Sonda Uretral Nº 4 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na 
uretra e bexiga. Material 
descartável e de uso único, 
composto de tubo de PCV 
atóxico flexível, apresenta 2 furos 
e conector com tampa. 

 
1,04 

 
104,00 

183 100 UND 
Sonda Uretral Nº 6 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na 
uretra e bexiga. Material 
descartável e de uso único, 
composto de tubo de PCV 
atóxico flexível, apresenta 2 furos 
e conector com tampa. 

 
1,01 

 
101,00 

184 100 UND 
Sonda Uretral Nº 8 
em P.V.C Atóxico 
Estéril Siliconizado 

em P.V.C Atóxico Estéril 
Siliconizado. Dispositivo indicado 
para drenagem de urina na 
uretra e bexiga. Material 
descartável e de uso único, 
composto de tubo de PCV 
atóxico flexível, apresenta 2 furos 
e conector com tampa. 

 
1,06 

 
106,00 

185 100 UND SONDA VESICAL 
DE ALIVIO Nº 12 

Dispositivo indicado para 
drenagem de urina na uretra e 
bexiga. Material descartável e de 
uso único, composto de tubo de 
PCV atóxico flexível, apresenta 2 
furos e conector com tampa. 

1,12 112,00 

186 100 UND SONDA VESICAL 
DE ALIVIO Nº 14  

Dispositivo indicado para 
drenagem de urina na uretra e 
bexiga. Material descartável e de 
uso único, composto de tubo de 
PCV atóxico flexível, apresenta 2 
furos e conector com tampa. 

1,23 123,00 

187 100 UND SONDA VESICAL 
DE ALIVIO Nº 16 

Dispositivo indicado para 
drenagem de urina na uretra e 
bexiga. Material descartável e de 
uso único, composto de tubo de 
PCV atóxico flexível, apresenta 2 
furos e conector com tampa. 

1,25 125,00 

188 2000 UND 
SORO 
FISIOLÓGICO 0,9% 
100 ml  

Cloreto de sódio 0,9% frasco 
100ml.  

2,53 5.060,00 

189 3000 UND 
SORO 
FISIOLÓGICO 0,9% 
250 ML 

Cloreto de sódio 0,9% frasco 
250ml.  

2,55 7.650,00 

190 5000 UND 
SORO 
FISIOLÓGICO 0,9% 
500 ML  

Cloreto de sódio 0,9% frasco 
500ml 

3,33 16.650,00 

191 1200 UND SORO GLICOSADO 
5% 250 ML  

Soro glicosado é uma solução 
isotônica em relação ao sangue, 
que contém 5%, em massa, de 
glicose (C6 H12 O6) em água 
destilada, ou seja, cada 100 mL 

3,60 4.320,00 
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de soro glicosado contém 5 
gramas de glicose. FRASCO DE 
250ML. 

192 1500 UND SORO GLICOSADO 
5% 500 ML  

Soro glicosado é uma solução 
isotônica em relação ao sangue, 
que contém 5%, em massa, de 
glicose (C6 H12 O6) em água 
destilada, ou seja, cada 100 mL 
de soro glicosado contém 5 
gramas de glicose. FRASCO DE 
500ML. 

4,68 7.020,00 

193 100 UND TERMOMETRO 
CLINICO DIGITAL 

O Termômetro Clínico 
DigitalBranco , é um produto de 
grande precisão e qualidade 
comprovada. Produto à prova d 
água, possui visor de fácil leitura, 
memoriza a última medição, 
indicador sonoro. Faixa de 
medição entre 32º C e 42ºC. 

 
20,04 

 
2.004,00 

194 20 UND 
Termômetro de 
Ambiente 
Máximo/Mínimo 

termemotro marcado de 
temperatura máxima eminina da 
sala de vacina. Com Visor digital 

86,74 1.734,80 

195 20 UND Termômetro 
Timpânico Adulto  

Instrumento de uso fácil, preciso 
e rápido; 
-Informa a temperatura em 
apenas 2 segundos; 

252,50 5.050,00 

196 20 UND Termômetro 
Timpânico Infantil 

Instrumento de uso fácil, preciso 
e rápido; 
-Informa a temperatura em 
apenas 2 segundos; 

180,53 3.610,60 

197 1000 CX 
Tira-Teste de 
Glicemia c/ 1 Chip 
de Código  

Compatível c/ Aparelho accu-
chek COM 50 TIRAS 

75,00 75.000,00 

198 120 PCT 

Touca Descartável 
COM ELÁSTICO 
pacote com 100 
unidades 

Touca descartável confeccionada 
em tecido não tecido 100% 
polipropileno;hipoalergênica; 
permeável ao ar, garantindo o 
equilíbrio da sensação térmica 
durante o uso; média 
elasticidade, fácil ajuste; 
fabricado mediante custuraultra-
sônica; tamanho único, ajustável 
a qualquer tamanho de 
cabeça,unissex; cor branca. 
Embalagem com 100 toucas. 

 
11,83 

 
1.419,60 

199 10 PCT Tubo de ensaios à 
vácuo - 

Dimensões dos tubos : 13 x 75 
mm; 13 x 100 mm. 16 x 100 
mm.Tampa vermelha com 
vedação perfeita para 
manipulação, transporte e 
centrifugação. Embalagem com 
100 unidades. 

60,00 600,00 

200 50 ROLO 
Tubo de Silicone 
Hospitalar Nº 200 
(metro)  

Confeccionado em silicone, rolo 
de 15 metros. 

23,57 1.178,50 
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201 50 UND Umidificador simples 
com de O2 e latex 

Umidificador com frasco plástico 
250ml para oxigênio com 
extensor e máscara adulto. 
Desenvolvido para as atividades 
de umidificação, gerados por 
passagem de Oxigênio ou Ar 
Comprimido medicinal. É 
geralmente utilizado para 
pacientes que precisam 
umidificar vias aéreas, evitando 
ressecamento da laringe. 
Tamanho: Adulto 

 
35,22 

 
1.761,00 

202 25 UND Vaselina Liquida Vaselina liquida100% 
embalagem de 1 litro. 

32,52 813,00 

203 100 UND sulfadiasina de prata Creme dermatológico 
10 mg/g 

5,64 564,00 

204 2 UND 

ELETRODO 
CARDIOLÓGICO 
DE MEMBROS 
ADULTO 
CARDIOCLIP C 4 
UNIDADES 

O eletrodo de maneira geral é 
utilizado como terminal para 
conectar um circuito elétrico a 
uma parte metálica ou não 
metálica ou solução aquosa. O 
objetivo do eletrodo é 
proporcionar uma transferência 
de elétrons entre o meio no qual 
está inserido, através de corrente 
elétrica. Os eletrodos 
monitorizam o ritmo cardíaco , 
liberam energia para estimulação 
do coração (para batimentos 
lentos), cardioversão e/ou 
desfibrilação. COM ENCAIXE 
PARA PINO BANANA COM 
FIXADOR DE PINO, NEO 
PINCH E BOTÃO DE PRESSÃO 
PARA ELETRODOS 

 
136,67 

 
273,34 

205 25 UND Garrote Adulto com 
Trava 

Garrote para Punção Venosa, 
utilizado no procedimento 
médico-hospitalar de punção 
venosa, utilizado também para 
coleta de sangue para facilitar a 
localização das veias, tornando-
as proeminentes.Eficiente em 
procedimentos médico-
hospitalares ambulatoriais que 
requeiram imobilização ou 
garroteamento do membro 
superior e inferior. 

 
9,67 

 
241,75 

206   UND 
Kit Eletrodo 
Precordial com Pera 
Silicone para ECG 

Eletrodos Cardiológico Précordial 
Adulto completo com Pera de 
Silicone kit com 6 unidades 
(Sucção + Pera ECG). Eletrodo 
Pré-cordial com pera de sucção 
confeccionada em silicone, muito 
mais resistente e durável. São 
compatíveis com 
eletrocardiógrafos e seus 
respectivos cabos com 

 
123,00 

 
3.690,00 
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terminações em neopinch, botão 
de pressão e pino banana. 

207 10 UND Papel 
p/eletrocardiograma ECG Bionet - 216mm x 30m 

41,62 416,20 

208 12   
Pasta ou pomada 

para tratamento de 
alveolite 

atuando com tampão alveolar, 
evita contaminação das paredes 
ósseas, ação analgésica, 
antiséptica, sedativa, 
estimulante, hemostática e 
reabsorvível, frasco com 20g. 

97,50 1.170,00 

209 15 CAIXA Fio de Sutura de 
Seda Preta  

 Agulha em aço-inox siliconizada, 
1/2 círculo cortante 1,7cm, Fio 
sintetizado com material natural, 
filamento de Seda Natural e 
Trançada, esterilizado em Raio 
Gama, as agulhas são 
inspecionadas individualmente 
quanto à ponta, lubrificação e 
fixação para garantir punção fácil 
e segura, atóxico, não 
pirogênico, de uso único e estéril, 
embalados individualmente em 
Papel Grau Cirúrgicos, sendo 
que a embalagem primária trata-
se de envelope metalizado 
internamente, garantindo a 
integridade do fio. Uso exclusivo 
em Odontologia. 

 
56,15 

 
842,25 

210 10 UND 
TESTE DE 

VITALIDADE PARA 
ENDODONTIA  

EM ACO INOX AISI 420, COM 
REGISTRO NA ANVISA, ESTAR 
DE ACORDO A NORMA NBR 
7153-1. TRATAMENTO 
INTEGRAL E HOMOGENEO NO 
PROCESSO DE FABRICACAO, 
GRAVACAO DE 
IDENTIFICACAO DO 
FABRICANTE.  
AUTOCLAVÁVEL. 

35,00 350,00 

211 20 UND FÓRCEPS ADULTO 
Nº 65 

 EM ACO INOX AISI 420, COM 
REGISTRO NA ANVISA, ESTAR 
DE ACORDO A NORMA NBR 
7153-1. TRATAMENTO 
INTEGRAL E HOMOGENEO NO 
PROCESSO DE FABRICACAO, 
GRAVACAO DE 
IDENTIFICACAO DO 
FABRICANTE.  
AUTOCLAVÁVEL. 

88,33 1.766,60 
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212 20 UND FORCEPS 
ADULTO, Nº 16 

EM ACO INOX AISI 420, COM 
REGISTRO NA ANVISA, ESTAR 
DE ACORDO A NORMA NBR 
7153-1. TRATAMENTO 
INTEGRAL E HOMOGENEO NO 
PROCESSO DE FABRICACAO, 
GRAVACAO DE 
IDENTIFICACAO DO 
FABRICANTE.  
AUTOCLAVÁVEL. 

89,45 1.789,00 

213 50 cx RESINA FOTO DA2 
- 

Resina composta micro-híbrida à 
base de Microglass indicada para 
restaurações em dentes 
anteriores e posteriores, seringa 
de 4g. Padrão Kulzer ou 
qualidade superior 

33,56 1.678,00 

214 24 cx FORRADOR DE 
DENTINA - 

Embalagem com 1 seringa de 
2g,  fotopolimerizável, 
radiopaco,não contém eugenol, 
adesividade à superfícies 
metálicas. 

65,99 1.583,76 

215 50 cx RESINA FOTO 
DENTINA COR OB 

Resina composta micro-híbrida à 
base de Microglass indicada para 
restaurações em dentes 
anteriores e posteriores, seringa 
de 4g. Padrão Kulzer ou 
qualidade superior 

49,92 2.496,00 

216 30 UND TIRA DE AÇO Nº7 - 
Granulometria fina, 4mm de 
largura, embalado em envelope 
com 12 tiras. 

35,25 1.057,50 

217 10 SERING
A 

Gel para Remoção 
Química e Mecânica 

da Cárie 

Gel para remoção química e 
mecanica da cárie, Composta 
por papaína, cloramina, 
azoudetaluedina, sais, 
conservantes, expessantes, 
veículo QSP.  Seringa de 3ml. 

32,00 320,00 
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218 20 UND 

Pás Adesivas 
Eletrodo Adulto DEA 
- CMOS Drake 
(CONECTOR AZUL 
COM BRANCO) 

Jogo de Eletrodos Multifunção 
DescartáveisJogo de eletrodos 
de desfibrilação fáceis de usar, 
otimizados para um melhor 
acoplamento à pele em situações 
de ressuscitação de emergência. 
Placas CMOS DRAKE 
multifunção constituídas por um 
par de eletrodos pré-gelificados, 
auto adesivos, ambos equipados 
com cabo com um único 
conector bipolar para a ligação 
direta ou indireta ao 
desfibrilador/estimulador.O 
design das placas foi 
desenvolvido de forma a reduzir 
o risco de queimaduras na pele 
através de formato arredondado 
dos eletrodos, que diminui a 
chance de desuniformidade na 
densidade de corrente, 
sobretudo durante a descarga de 
desfibrilação.Os materiais de 
proteção com isolamento 
elevado e o conector protegido 
também reduzem o risco de 
micro choques elétricos. As 
placas multifunção CMOS Drake 
são embaladas em sacos 
herméticos de material opaco 
destinado a proteger o gel da luz 
e da umidade.Os eletrodos são 
descartáveis e só podem ser 
utilizados nos seguintes 
aparelhos da CMOS Drake - O 
DEA Life Futura 400 e o 
Cardioversor Bifásico Life 400 
Plus Futura. 

 
 
 

400,00 

 
 
 

8.000,00 
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219     

TIRA DE TESTE 
PARA ANÁLISE DE 
URINA / DE 
GLICOSÚRIA / DE 
PROTEINÚRIA / DE 
URINA 

Aplicações: para análise de urina 
Marcador testado: de glicosúria, 
de proteinúria 
Tipo de amostras: de urina 
Método de análise:colorimétrica;  
Teste: 
Reagente de urina  Glicose/ 
Proteína 
Formato: Faixa 
Método: Indicador de cor Valores 
Esperados/Sensibilidade: 
Glicose: Concentrações tão 
pequenas como 0,1 g/dL podem 
ser significativamente anormais 
se encontradas 
consistentemente (sensibilidade 
de 100mg/dL) Proteína: 1-
14mg/dL pode ser excretado pelo 
rim normal (15mg/dL de 
sensibilidade);  Limitações do 
procedimento: Glicose: 
Quantidades moderadas de 
corpos cetónicos (40mg/dL ou 
mais) podem diminuir a cor 
desenvolvimento na urina 
contendo pequenas quantidades 
de glucose (75-125mg/dL). No 
entanto, tal concentração de 
cetona simultaneamente com tal 
concentração de glicose é 
metabolicamente improvável na 
triagem. A reactividade do teste 
de glicose diminui à medida que 
a gravidade específica e/ou ácido 
ascórbico da urina aumenta. A 
reatividade também pode variar 
de acordo com temperatura. 
Proteína: Resultados falso-
positivos podem ser obtidos com 
urina altamente alcalina.  
ontaminação da amostra de urina 
com compostos amoniacais 
quarternos pode também 
produzir falsos resultados 
resultados positivos. 

  R$0,00 

SUBTOTAL R$ 
1.037.639,72 

 
 
4. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS – O critério de avaliação das propostas será o de 
menor preço por ITEM. 

5. DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em favor da Contratada através de conta corrente de 
titularidade desta junto à instituição financeira, preferencialmente Banco do Brasil, devendo para isto, ficar 
explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o 
crédito em NOTA FISCAL. 
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6. LOCAL DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues no seguinte endereço: nos locais Sede da 
Unidade de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de segunda a sexta-feirano horário de 07:00h as 16:00h, 
mediante prévio contato com o Setor responsável. 
7. PRAZO DE ENTREGA: Os produtos licitados deverão ser entregues, parceladamente, em até 10 (dez) dias 
corridos, após o recebimento da O.C (Empenho/Ordem de Compra), emitida no setor de contabilidade da 
Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Verdelândia. 
8. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: A responsabilidade pelo recebimento dos produtos ficará a cargo 
dos servidores designado pela Secretaria Municipal de Saúde. 
9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES DA ADJUDICATÁRIA 
• Garantir a boa qualidade dos produtos mantendo a garantia mínima do fabricante; 
• Fornecer de acordo com as especificações exigidas no Instrumento Convocatório e na Proposta;  
• Comunicar à Secretaria Municipal de Administração toda e qualquer alteração de dados cadastrais para 
atualização; 
 • Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir à suas expensas, no total ou em parte, o objeto avençado 
em que se verificarem vícios ou incorreções sem ônus para o adjudicante; 
 • Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as 
obrigações sociais e salariais dos empregados;  
• Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 
do avençado;  
• Responsabilizar-se: pelo transporte dos materiais (objeto desta licitação) de seu estabelecimento até o local 
determinado, bem como pelo seu descarregamento; e também pelo ônus decorrente de despesas com 
transporte, extravios e danos acidentais no trajeto. O MUNICIPIO OBRIGA-SE Á:  
• Prestar informações necessárias, com clareza, à ADJUDICATÁRIA, para entrega dos materiais licitados;  
• Fiscalizar a execução do avençado, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 
ADJUDICATÁRIA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive 
quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;  
• Comunicar à ADJUDICATÁRIA qualquer irregularidade encontrada na entrega dos materiais, fixando-lhe, 
quando não pactuado, prazo para corrigi-la;  
• Notificar, por escrito, a ADJUDICATÁRIA da aplicação de qualquer sanção;  
• Credenciar servidores autorizados a emitir as requisições de ordem de fornecimento fiscalizando e atestando 
as notas fiscais apresentadas pela ADJUDICATÁRIA para o pagamento do objeto entregue, bem como para 
acompanhar, fiscalizar e conferir a entrega dos materiais licitados;  
• Efetuar o pagamento a ADJUDICATÁRIA no prazo acordado, após a entrega da nota fiscal/fatura no setor 
competente.  
• Durante toda a execução da ata de registro de preços, contrato, ou documento equivalente, a 
ADJUDICATÁRIA deverá manter durante todo o período de fornecimento em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que der origem ao 
contrato. 
10. NORMAS GERAIS: O licitante vencedor deverá responsabilizar-se pelo ônus resultantes de quaisquer 
ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 
empregados e prepostos; 
11. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS  
Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do 
interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de 
risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
12. DO FORO 
Para a solução de qualquer pendência oriunda da execução do contrato não resolvida na esfera administrativa, 
será escolhido o Foro da Comarca de Verdelândia/MG, renunciando a qualquer outro ainda que privilegiado. 

 
 

 
Maria Gorette de Carvalho Mateos 

Secretária Municipal de Saúde 
Verdelândia – MG 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA 
 
Modalidade              : Pregão Presencial 
Numero Processo : 000027/2.020 
Nº.  Edital         : 000014/2.020 
Registro de Preço       : 000009/2.020 
Data da Abertura : 26/05/2.020 – 09:00:00 
 
 
Dados da empresa 
Razão Social:  
CNPJ: 
Inscrição Estadual: 
Endereço: 
E-mail: Telefone:  
Dados bancários: 
 
1 - Local de entrega: Será determinado pela Secretaria de Saúde; 
 
2 - Prazo de entrega: 03 (três) dias após a confirmação do recebimento da NAF; 
 
3 – Prazo de validade da proposta: será de 60 (sessenta) dias. 
 
4 - Prazo de pagamento: até 30 (trinta) dias úteis, após aceitação definitiva da Nota Fiscal, pelo Município, por 
meio de pagamento por processamento eletrônico.  
 

PROPOSTA COMERCIAL 

Item Descrição Quant. Unid. Preço Unit. Preço Total Marca 
Produto 

       
       
 
 
 

______________________________, ____ de __________________de  _______ 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Signatário 

Observação 01: para cada item da licitação cotado: valor limitado a 02 (duas) casas decimais, em 
algarismos arábicos, expresso em moeda nacional. 

 
__________________________ 

Assinatura e carimbo 
 (representante legal)  

 
Observação 02: a empresa deverá ainda apresentar juntamente com a proposta as seguintes declarações: 
-Declaração de que o produto ofertado contempla a integralidade das especificações constantes do Termo de 
Referência, Anexo I “A” do Edital e que concorda e cumprirá todas as suas prescrições. 
-Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e 
sem se limitar a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, 
encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto licitado. 

 
 

Local, ......... de ................... de 2.020. 
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ANEXO IV – MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
(papel timbrado da empresa) 

 
 
 
 
 
 
A..............................................................................................(razão social da empresa), C N P J . . . . . . . . . . . . . 
n º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , localizada 
à..........................................................................., declara, em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei 
nº. 8.666/93, que não existem fatos impeditivos ao seu credenciamento junto à Prefeitura de Verdelândia/MG, 
que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame licitatório n.º ____/2.020. 
 
 
 
 

Local, ......... de ................... de 2.020. 
 
 
 
                             _________________________________________________ 

(assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF/88. 

 
(papel timbrado da empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
Declaramos, em atendimento ao previsto no Pregão Presencial n°. ............, que não possuímos, em nosso 
quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
bem como de 14 (catorze) anos em qualquer trabalho. 

 
Local, ......... de ................... de 2.020. 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
(assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 
 
 
 
 
Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz deverá  
declarar expressamente. 
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ANEXO VI – MODELO-DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILTAÇÃO 

(papel timbrado da empresa) 
 
 
 
 
 
A.............................................................................................(razão social da empresa), CNPJ Nº. 
..................................................., localizada na .............................................................................., declara, em 
conformidade com a Lei n.º 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame 
licitatório de n° ___/2.020. 

 
Local,......... de ................... de 2.020. 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO VII – MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(papel timbrado da empresa) 
 
 
Para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE COM RESTRIÇÃO 
 
 
A............................................................................................. (razão social da empresa), CNPJ 
Nº...................................................., localizada à .............................................................................., declara, em 
conformidade com a Lei n.º 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame 
licitatório de n° ________/2.020, exceto os documentos irregulares a seguir: 
 
_____________________________________ validade_____________________  
_____________________________________ validade_____________________ 
_____________________________________ validade_____________________  
 
 

Local,......... de ................... de 2.020. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO VIII – MODELO – DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU PEQUENO PORTE 

(papel timbrado da empresa) 
 
 
 

______________________________empresário ou sócio da microempresa__________________________ 
com sede na_________________________________________________________________________ 
(endereço completo), registrada na Junta Comercial, em_____ / _____/ ______, sob NIRE nº. 
_________________________________ e inscrita no CNPJ sob nº. 
_______________________________________________ declara(m) para os devidos fins e sob as penas da 
Lei, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do 
art. 3° da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das 
hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. 
Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/2006, a microempresa adotará em seu nome 
empresarial a expressão ME ou EPP.  
(Local e data) 
 
 

_______________________________ 
Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO IX – MODELO-ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCINICA 

(Timbre/Logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 
 
 
 

 
 
_________________________________________________ atesta para os devidos fins que a Empresa 
__________________________________________________________, com sede na 
___________________________, prestou os serviços abaixo relacionados (relacionar os serviços), sendo 
cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhuma restrição 
que a desabone. 
 
Local e Data:  
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado e sua assinatura). 
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ANEXO X – MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Modalidade              : Pregão Presencial 
Numero Processo : 000027/2.020 
Nº.  Edital         : 000014/2.020 
Registro de Preço       : 000009/2.020 
Data da Abertura : 26/05/2.020 – 09:00:00 
 
 
Pelo presente instrumento, o Município de Verdelândia/MG, através de representante legal, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 000014/2.020, 
publicado nas “Minas Gerais” do dia..../...../2.020, e Jornal “O Tempo”, bem como a classificação das 
propostas e sua respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa abaixo qualificada, nas 
quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as 
condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-
se as partes às normas constantes da Lei n°.8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, Lei n°. 10.520 de 17 de 
julho de 2002, Decreto N° 3.931 de 19 de setembro de 2001, Decreto Municipal Nº. 001/2006 e em 
conformidade com as disposições a seguir.  
 
Objeto  : Aquisição de material de consumo hospitalar e odontológico para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde do município de Verdelândia-MG. 
  
Período : 12 (doze) meses. 
 
1.1 – Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: 
 
Dados do Fornecedor Vencedor: 
 
Nome do Fornecedor:  
Endereço:  
Cidade/UF:  
CEP:  
CNPJ:  
Representante:  
Carteira de Identidade:  
CPF:  

 
Itens do Fornecedor: 
 
 
Parágrafo Único – Este instrumento não obriga o Município de Verdelândia/MG a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição dos objetos, obedecida a 
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade 
de condições. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no  Diário Oficial do 
Estado, podendo ser prorrogada na forma da Lei. 
 
Parágrafo Único – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da 
Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia 
consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
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O gerenciamento deste instrumento caberá ao setor de Manutenção e Setor de Compras - no seu aspecto 
operacional e à Assessoria Jurídica, nas questões legais. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 
Os preços registrados, a especificações dos produtos, os quantitativos, marcas e empresas fornecedoras 
encontram-se elencados no Quadro Comparativo de Preços, em ordem de classificação no processo licitatório 
de Pregão Presencial nº. 000014/2.020 - SRP. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO. 
Os produtos deverão ser entregues exclusivamente no Município de Verdelândia/MG. 
Parágrafo Primeiro - Os produtos contratados deverão ser entregues nos locais determinados pela Secretaria 
Municipal de Saúde nos dias e horários estipulados na Ordem de Fornecimento/empenho. 
Parágrafo Segundo - O prazo de entrega será de 10 (dez) dias, contados a partir da expedição da Ordem de 
Fornecimento/empenho expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura. 
 
CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
A empresa detentora dos preços registrados poderá ser convidada a firmar contratações de fornecimento, 
observadas as condições fixadas neste instrumento e seus Anexos, e na legislação pertinente. 
Parágrafo Primeiro - As aquisições dos produtos registradas neste instrumento serão efetuadas através Nota 
de Empenho, emitida pela Execução Orçamentária, com Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de 
Compras, contendo o número da ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de 
entrega. 
Parágrafo Segundo - A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolvê-la 
ao Setor de Almoxarifado no prazo de 02 (dois) dias a contar da data do seu recebimento. 
Parágrafo Terceiro – Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar se recusar a assinar a Nota de 
Empenho, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitadas as 
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 
São obrigações do fornecedor, além das demais previstas no Edital: 
I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos no edital e no termo de referência, que faz parte 
deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II - comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que estiverem em 
desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos 
extraordinários sob pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado. 
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão, cujas reclamações se obriga a atender 
prontamente bem como dar ciência ao Setor de Compras, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução da Ata; 
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Setor de Compras, no tocante ao fornecimento do produto, 
assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata; 
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do Fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, só poderá 
ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos produtos objeto desta 
Ata não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições 
estabelecidas; 
VII - comunicar imediatamente ao Setor de Compras qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e 
outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
IX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Secretaria de Saúde; 
X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou Omissão de Fiscalização de sua parte, 
por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com 
fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
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XI - substituir a qualquer tempo e sem nenhum ônus ao Órgão toda ou parte da remessa devolvida pela 
mesma, no prazo de 03(três) dias, caso constatadas divergências nas especificações. 
XII - emitir relatório mensal dos materiais entregues no período, constando a data, Nota Fiscal, Órgão/Local de 
entrega, responsável pelo recebimento e outras informações necessárias ao controle dos produtos entregues. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
I. todo e qualquer dano que causar ao Órgão ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos 
empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 
acompanhamento pela Secretaria de Saúde; 
II. todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, 
bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais 
decisões judiciais, eximindo ao órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
III. toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao Município  por autoridade competente, em 
decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que 
devidas e pagas, as quais serão reembolsadas pela mesma ao Órgão/Entidade, que ficará, de pleno direito, 
autorizado a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente. 
Parágrafo Primeiro - a CONTRATADA autoriza o Município, a descontar o valor correspondente aos referidos 
danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 
Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização do Setor de Compras não eximirá 
CONTRATADA das responsabilidades previstas nesta Ata. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
O Município de Verdelândia obriga-se a: 
I. indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos. 
II. permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança; 
III. notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade e encontrada no fornecimento dos produtos; 
IV. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 
Parágrafo único: caberá ao Setor de Compras promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar 
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados do mercado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO. 
O Município de Verdelândia efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente 
mantida pela CONTRATADA preferencialmente em, até 30 (trinta) dias contados a partir da data da 
apresentação da nota Fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Autorização de 
Fornecimento, com o respectivo comprovante de que o fornecimento foi realizado a contento. 
Parágrafo Primeiro-Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas 
ao fornecedor para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o 
prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
Parágrafo Segundo - Para cada Nota de Empenho, a Contratada deverá emitir nota fiscal/fatura distinta. 
Parágrafo Terceiro - Por ocasião do pagamento será efetuada consulta “ON-LINE” da situação do Fornecedor 
junto ao INSS e FGTS, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa. 
Parágrafo Quarto - Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será comunicada por escrito 
para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo Setor de Compras, sendo lhe facultada a 
apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 
Parágrafo Quinto - Nenhum pagamento isentará o fornecedor das suas responsabilidades e obrigações nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
Os preços registrados manter-se-ão inalteradas pelo período da vigência da presente Ata, admitida a revisão 
no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento. 
Parágrafo primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassará aos preços praticados no 
mercado mantendo - se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e 
aquela vigente no mercado à época do registro. 
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Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, Setor de 
Compras, solicitará ao fornecedor mediante correspondência, redução do preço registrado de forma a adequá-
lo a definição do parágrafo Único. 
Parágrafo Terceiro - Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o Setor de Compras convocará as 
demais empresas com preços registrados para o item, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, 
respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado para redução do 
preço; hipótese em que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço 
registrado. 
Parágrafo Quarto - Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem 
iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Setor de Compras deste Município 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços; 
b) quando o fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 
c) quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
f) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado; 
Parágrafo Primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado, por 
correspondência, com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da presente Ata. 
Parágrafo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da última publicação. 
Parágrafo Terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser 
aceita pela Administração, facultando-se a esta, neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital. 
Parágrafo Quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do 
fornecedor, relativas ao fornecimento do item. 
Parágrafo Quinto-Caso o Setor de Compras não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu 
exclusivo critério, poderá suspender sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que o fornecedor 
cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
Correrão por conta exclusiva do fornecedor: 
I. todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital, Anexo 
I. 
II. as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de 
trabalho emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução da entrega dos materiais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 
Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
fornecedor ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis: 
I) advertência; 
II) multa  
III) suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública por período não superior a 02 
(dois) anos; 
IV) declaração de inidoneidade. 
Parágrafo primeiro - A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de 
cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao Município.  
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA sujeitar-se-á multa moratória simples, de 0,5% (cinco décimos por 
cento), sobre o total do fornecimento não executado, por dia corrido de atraso, até o 20° (vigésimo) dia, 
considerando o prazo estabelecido para entrega dos produtos. 
Parágrafo Terceiro - No caso de atraso na entrega do produto por mais de 20 (vinte) dias poderá o Município, 
a partir do 5º (quinto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a Ata, ficando a contratada impedida de licitar com 
a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
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Parágrafo Quarto - 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, 
sem prejuízo das outras sanções cabíveis; 
Parágrafo Quinto - A multa será descontada do valor da fatura, cobrada diretamente CONTRATADA ou ainda 
judicialmente. 
Parágrafo Sexto - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos 
resultem prejuízos ao Município; 
b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; 
c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
Parágrafo Sétimo - As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do 
inciso II desta Cláusula. 
Parágrafo Oitavo - A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a 
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta 
Ata. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista 
sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das dotações 
orçamentárias indicadas pela Secretaria Municipal de Saúde.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura  
de termo aditivo presente ata de Registro de Preços. 
II.integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº. 000014/2.020 e seus anexos e as propostas da 
empresas classificadas para cada grupo, por item. 
III.é vedado caucionar ou utilizar a Ata decorrente do presente registro para qualquer operação Financeira, sem 
prévia e expressa autorização do Município . 
 
CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO 
As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Janaúba-MG como competente para dirimir quaisquer 
questões oriundas da presente Ata, inclusive os casos omissos, que não puderem ser  resolvidos pela via 
administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam apresente ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só 
efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8.666 de 
21/06/93.  
 

Verdelândia-MG,.... de .............................. de 2.020. 
 
 

Jarbas Soares Rocha 
Prefeito Municipal 

Contratante 
Contratada 

 
Testemunhas: 
 
_________________________________________ 
     
    
_________________________________________   
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ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO PROCESSO Nº. 000027-2.020-P.P. 000014-2.020 
 

 
Contrato celebrado entre o Município de Verdelândia, Minas Gerais, 
doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa 
________________________, doravante denominada apenas 
CONTRATADA, para fornecimento de Aquisição de Equipamentos, 
Material de Laboratório e Reagentes, com utilização de requisições. 

 
O Município de Verdelândia, Estado de Minas Gerais, estabelecido na Av. Renato Azeredo, 2.001,  centro 
em Verdelândia, Minas Gerais, CNPJ/MF nº CNPJ: 01.612.505/0001-70, neste ato representado pelo Sr. 
Jarbas Soares Rocha, Prefeito Municipal, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro, a empresa 
________________________________, com sede na_______________________________________, na 
cidade de ______________– CEP:________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________________, 
doravante denominada Contratada, neste ato representada por _______________________________, 
portador da Carteira de Identidade n.º _________________, celebram entre si o presente Contrato de 
fornecimento de Aquisição de material de consumo hospitalar e odontológico para atendera Secretaria 
Municipal de Saúde do município de Verdelândia-MG, conforme especificações contidas no anexo I e 
termo de referência do Edital do Pregão nº. 000014/2.020, constante do Processo, em conformidade com a 
Lei N° 10.520/02, Decretos Municipais nºs. 001/2.006 de 19/01/2.006 e nº. 003/2009 de 20/02/2009 e com a Lei 
n.º 8.666/93, e demais legislações vigentes e as cláusulas a seguir enumeradas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto 
Constitui o objeto do presente Contrato, de fornecimento, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência do Edital de Pregão n°. 000014/2.020 e Anexo I do presente Edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Valor do Contrato e Forma de Pagamento 
Dá-se ao presente Contrato o valor de R$_____________ (___________________________). Os 
pagamentos serão efetuados até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação de Fatura ou Nota Fiscal 
devidament e Atestadas e Visadas pela Fiscalização do Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Vigência  
O presente Contrato terá a vigência a partir da data de sua assinatura até ________________, a contar da 
podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, nas mesmas condições estabelecidas 
neste instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Obrigações da Contratada 
A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços objeto deste contrato, conforme especificações contidas no 
Anexo I do Pregão nº. 000014/2.020 e Proposta Comercial apresentada e aprovada, comprometendo-se 
também a: 
a) Assumir, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da prestação dos serviços, 
necessários à boa e perfeita execução do objeto deste contrato; 
b) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram 
exigidas na licitação; 
c) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato; 
d) Não subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do Contrato sem prévia anuência do CONTRATANTE; 
e) Comprovar, a cada fatura emitida, a regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS); com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão de Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.  
f) A atender com presteza e pontualidade às solicitações da CONTRATANTE; 
g) Assumir total responsabilidade pelo pagamento de salários de seus funcionários, bem como todos os 
encargos de natureza trabalhista e previdenciária; 
h) Assumir inteira responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, 
quando em serviço, ficando ainda responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados a terceiros e à 
CONTRATANTE; 
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i) Responder por todas as despesas decorrentes de impostos, seguros contra acidentes, contribuições 
previdenciárias, encargos trabalhistas e tributos de qualquer natureza que já incidam ou que venham a incidir 
sobre o Contrato; 
j) Manter durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de Habilitação e Qualificação exigidas na licitação; 
k) Embutir nos preços todos os encargos, taxas e impostos. 
Parágrafo único - A inadimplência da contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – Obrigações da Contratante 
A CONTRATANTE obriga-se: 
a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no presente Contrato; 
b) Exercer a fiscalização do Contrato, assegurando a fiel observância de suas cláusulas;  
c) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, eventuais incorreções na execução dos serviços, fixando prazo para 
a sua correção. 
 
CLÁUSULA SEXTA – Da Fiscalização 
A CONTRATANTE acompanhará a execução do presente Contrato orientando, fiscalizando e intervindo, no 
seu exclusivo interesse, a fim de garantir o exato cumprimento das cláusulas estabelecidas neste Contrato. 
Durante o período de vigência do Contrato, a prestação dos serviços contratados será acompanhada e 
fiscalizada pela Secretaria Municipal de Governo, através de funcionário legalmente credenciado pelo 
município, ficando-lhe reservado o direito e autoridade para adotar todas as condições e métodos para 
inspecionar, verificar e controlar o cumprimento do objeto do presente Contrato. 
Parágrafo Primeiro – A existência e atuação da fiscalização da CONTRATANTE não exclui ou exime a 
responsabilidade da CONTRATADA, no que concerne ao objeto do presente contrato, nem a exime de manter 
fiscalização própria. 
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA compromete-se a cumprir todas as orientações, fornecendo, à 
fiscalização, todos os dados, elementos, esclarecimentos e informações solicitadas, atendendo as reclamações 
formuladas e tudo mais que for julgado necessário para o fiel desempenho das atividades especificadas neste 
Contrato, no Edital e seus Anexos e na proposta comercial apresentada. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Das Penalidades 
A CONTRATADA ficará sujeita às sanções legais previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber: 
advertência, multa, rescisão de Contrato, declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e 
contratar, sendo advertida por escrito sempre que infringir as obrigações contratuais. Em se tratando da 
primeira falta de mesma natureza será concedido prazo para sanar as irregularidades. 
Parágrafo Primeiro - As multas previstas são as seguintes, sendo independentes, aplicadas cumulativamente 
e descontadas de imediato, do pagamento, ou se não houver crédito, a serem recolhidas no prazo máximo de 
15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicadas oficialmente, nos seguintes percentuais: 
a) de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do Contrato, por dia que ultrapasse o prazo de início do 
fornecimento; 
b) de 0,10% (um décimo por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso ao prazo estipulado pela 
advertência, caso não tenha sido sanada a falta cometida; 
c) de 0,20% (dois décimos por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso em casos de reincidência; 
d) de 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado; 
e) de 10% (dez por cento) do valor que lhe seria adjudicado, pelo pedido injustificado de cancelamento de sua 
proposta. 
Parágrafo Segundo - As multas previstas no item anterior não possuem caráter compensatório, e, 
consequentemente, o pagamento delas não exime o adjudicatário de glosa ou responsabilidade pelos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que por ato seu ou de seus prepostos venham acarretar à 
CONTRATANTE. 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA não incorrerá em multa na ocorrência de caso fortuito ou de força 
maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE. 
Parágrafo Quarto - A suspensão do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE, ou qualquer Órgão 
da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios será declarada, em função da natureza e gravidade da falta 
cometida, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 
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Parágrafo Quinto - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Serviço Público será em função 
da natureza e gravidade da falta cometida, de faltas e penalidades anteriores aplicadas, ou em caso de 
reincidência. 
Parágrafo Sexto - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes da cobrança das multas aplicadas, 
ou relevada qualquer multa a ele imposta pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Reajustamento 
O presente Contrato não sofrerá acréscimo, podendo ser revisto os valores registrados visando o equilíbrio 
econômico do contrato, nos termos previsto na legislação. 
 
CLÁUSULA NONA – Rescisão 
Ocorrendo as situações previstas nos art. 77 e 78 da Lei Nº 8.666/93, o presente Contrato poderá ser 
rescindido de pleno direito, em qualquer das formas prescritas no art. 79 da referida lei, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei e regulamentação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Omissão e/ou Tolerância 
Qualquer omissão ou tolerância das partes quanto ao estrito cumprimento das condições contratuais, ou de 
exercer prerrogativas, delas decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará o direito das partes 
de exercê-las a qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Foro 
O Foro competente para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, que não possam ser resolvidas 
administrativamente, por imposição legal é o Foro da Comarca de Janaúba-MG. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Publicação 
Incumbirá ao Município providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Quadro de Aviso da 
Prefeitura, conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
E por estarem, assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 

Verdelândia-MG, _____de ____________ de 2.020. 
 

Jarbas Soares Rocha 
Prefeito de Municipal 

Contratante 
 

Contratada 

 
Testemunhas: 
 
_________________________________________ 
CNPF/MF: 
 
_________________________________________ 
CNPF/MF: 
                                                                                                                                                                         


