
 

 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 009/2021 

PROCESSO Nº 010/2021 

 

Razão Social: ____________________________________________________________ 

Nome Fantasia: __________________________________________________________ 

CNPJ Nº: _________________________________________________________________  

Endereço: ______________________________________________________________  

E-mail: _________________________________________________________________ 

Fone(s)/Fax: (___)______________________ Celular(es): (___)_____________________ 

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, 

bem como seus respectivos anexos. 

 

Local e data:  ,  de  de  . 

 

 

  

Assinatura 

 Obs: Preenchimento com “letra de 
forma” 

 

 

Senhor Licitante, 

 

Caso este Edital tenha sido adquirido por meio eletrônico, solicito a Vossa 

Senhoria preencher o recibo de entrega acima e remetê-lo à Comissão Permanente 

de Licitação da Prefeitura Municipal de Cupira-PE, através do e-mail 

licitacao@cupira.pe.gov.br 

A não remessa do recibo exime a pregoeira e equipe de apoio da  responsabilidade 

de deixar de comunicar eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

 

mailto:licitacao@cupira.pe.gov.br


 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

COTA AMPLA E RESERVADO PARA ME/ EPP 

 

I.  REGÊNCIA LEGAL 

LEI FEDERAL 10.520/2002, LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, DECRETO 

FEDERAL N° 8.538/ 2015, DECRETO MUNICIPAL 23 E 25/2020 E 

SUBSIDIARIAMENTE A LEI 8.666/93. 

 

I.       II. ÓRGÃO INTERESSADO / SETOR 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

         III. MODALIDADE   IV. PROCESO LICITATÓRIO 

PREGÃO ELETRÔNICO- SRP Nº 009/2021          Nº 010/2021 

 

V. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para 

eventual fornecimento parcelado de Medicamentos e Material de Consumo Médico 

Hospitalar.  

 

Conforme especificações descritas no Termo de Referência anexo I deste edital. 

 

 I Termo de Referência 

II Minuta da Ata de Registro de Preço 

III Minuta de Contrato; 

IV 
Declaração de conhecimento do edital e atendimento às exigências de 

habilitação 

V Declaração de fatos impeditivos 

VI Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte 

 
 

 

VI. TIPO / CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO 
VII. PRAZO DE ENTREGA 

MENOR PREÇO POR ITEM ATÉ 07 (SETE) DIAS ÚTEIS. 

 

VIII. REALIZAÇÃO 

Sessão pública por meio da internet, através do site www.bnc.org.br 

 

IX. DATA E HORARIO PARA ABERTURA DA SESSÃO 

Sessão Pública: data de abertura e recebimento das propostas as 9 hs do dia 26 de julho 

de 2021. 
Horário de encerramento e recebimento das propostas as 8 h do dia acima descrito.  

http://www.bnc.org.br/


 

 

X. SOLICITAÇÃO/ACESSO AO EDITAL 

Na plataforma do pregão eletrônico da BNC no site http://bnc.org.br/sistema/, no Portal da 

Transparência Municipal sitio http://cupira.pe.gov.br/transparencia e/ou através de 

solicitação por e-mail: licitacao@cupira.pe.gov.br 

 

XI. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Sendo Sistema de Registro de Preço as dotações constarão na Ordem de Fornecimento 

 

XII. PREGOEIRA RESPONSÁVEL 

Barbara Gorelle da Silva Melo 

Designada pela Portaria GP nº 01, de 04 de janeiro de 2021. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº010/2021  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2021 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

O MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE, através da Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que na data 

e horário indicados, em sessão pública, por meio de internet, através do site www.bnc.org.br 

fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2021, do tipo 

MENOR PREÇO POR ITEM, conforme especificações do Termo de Referência constantes 

do Anexo I deste edital. 

 

Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes Anexos: 

 

I Termo de Referência 

II Minuta da Ata de Registro de Preço 

III 
Minuta de Contrato; 

IV 
Declaração de conhecimento do edital e atendimento às exigências de 

habilitação 

V Declaração de fatos impeditivos 

VI Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto da presente licitação o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para 

eventual fornecimento parcelado de Medicamentos e Material de Consumo Médico 

Hospitalar. Conforme parâmetros descritos no Termo de Referência.  

 

1.2 - O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências 

contidas neste edital e seus anexos. 

 

2. DO ÓRGÃO PROMOTOR DA LICITAÇÃO 

 

2.1 - O órgão promotor da licitação será o Fundo Municipal de Saúde.  

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 - Poderão participar deste pregão os interessados, cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com o credenciamento regular no sistema 

eletrônico do BNC - Bolsa Nacional de Compras, desde que apresentarem toda a 

documentação exigida no edital. 

 

3.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de interessados: 

 

3.2.1 – que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação;  

http://www.bnc.org.br/


 

 

 

3.2.2 - que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração, 

nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666/1993; 

 

3.2.3 - as microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadre em qualquer 

das exclusões previstas no § 4º, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

3.2.4 - que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Administração Pública, nos 

termos do artigo 7° da Lei n° 10.52/2002; 

 

3.2.5 - que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de 

sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos 

do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605/1998; 

 

3.2.6 - que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

 

3.2.7 - que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

 

3.2.8 - empresas estrangeiras que não funcionem no País e/ou que não tenham 

representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente; 

 

3.2.9 - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993; 

 

3.2.10 - que não atendam às condições deste edital e seus anexos; 

 

3.2.11 - entidades empresariais que estejam reunidas em consórcios; 

 

3.2.12 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 

3.3 - O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 

licitante. 

 

3.4 - Ao participar do presente certame, o licitante declara tacitamente que não emprega 

menor salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal de 1988. 

 

3.5 – A proposta de preço (do sistema), acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 

3.6. - Os licitantes deverão preencher a proposta de preço, conforme sistema, e encaminhar 

exclusivamente por meio eletrônico na plataforma da BNC, devendo também ser anexado os 

documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 

dessa documentação.  



 

 

 

3.6.1 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública, 

conforme horário previsto no preambulo deste edital. 

 

3.7 - O licitante declarará em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para 

habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências deste edital. 

 

3.8 - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida 

pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3557 2301, ou através da Bolsa Nacional de Compras ou 

pelo e-mail contato@bnc.org.br. 

 

4 -  EMPRESAS ME/EPP 

 

4.1 - Para efeito de comprovação de empresa ME/EPP/MEI para usufruir de tratamento 

diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 e demais alterações, deverá ser 

comprovada mediante apresentação de um dos documentos abaixo relacionados, que deverão 

ser anexados junto aos documentos de habilitação: 

 

I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

 

a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita 

Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 

 

II – empresas não optante pelo Sistema Simples de Tributação: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE 

comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do 

Artigo 3º da LC 123/2006; (para esse fim o balanço deverá ser de 2020). 

 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 

respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ; 

 

d) Cópia do contrato social e suas alterações; 

 

4.2 - Os documentos relacionados no subitem anterior poderão ser substituídos pela certidão 

expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103 do 

Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI) da Secretaria de Micro e Pequena 

Empresa, vinculada à Presidência da República. 

 

4.3 - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 

exercício. 

 

4.4 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 
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de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 

4.4.1 - Considera-se restrição a não apresentação da referida documentação, bem 

como a verificação da não regularidade fiscal ou trabalhista, pelo pregoeiro, na 

sessão, por intermédio de consultas a sites oficiais. 

 

4.5 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 

4.5.1 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, 

será concedido o mesmo prazo para regularização.  

4.6 - Caso existam itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, O sistema identificará em coluna própria 

as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com 

os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

 

4.7 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

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

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

4.8 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

4.9 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

4.10 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

4.11 – Em atendimento a Lei Complementar 123/2006, de acordo com o art. 48, inciso III, nos 

itens subdivididos: 



 

 

4.11.1 - Não havendo empresas ME/EPP, poderá o item exclusivo ser adjudicado em 

favor da empresa de grande porte. 

4.11.2 - A preferência será dada as empresas que apresentarem melhor preço, exceto nos 

casos das empresas ME/EPP que estejam dentro do limite de até 5 %, em atendimento 

ao princípio constitucional da economicidade. 

4.12 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

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

sucessivamente, aos bens produzidos: 

4.12.1 - no país; 

4.12.2 - por empresas brasileiras;  

4.12.3 - por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

4.12.4 - por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 

às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

4.13 - Havendo itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita ou havendo inabilitação, e antes de a 

Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

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

antes estabelecida, se for o caso. 

4.14 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 

as propostas empatadas.  

 

5. DO CADASTRO NO SISTEMA ELETRONICO  

 

5.1 - O licitante deverá realizar o cadastro através da Bolsa Nacional de Compras pelo site 

http://bnc.org.br/ selecionar a opção cadastro e depois cadastrar a empresa de acordo com 

pacote ofertado pelo BNC e que melhor atenda a empresa cadastrada.  

 

5.1.1 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante, que 

pagará a Bolsa Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao 

percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa 

pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o 

regulamento operacional da Bolsa Nacional de Compras.  

 

5.2 - Para participar desta licitação a empresa deverá estar cadastrada na plataforma, de forma 

direta ou através de empresas associadas à Bolsa Nacional de Compras, até no mínimo uma 

hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.  

 

5.2.1 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de cadastramento, encaminhamento 

de proposta de preço, lances sucessivos de preços, documentos e habilitação em nome 

do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 

 

5.2.2 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 



 

 

qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou 

por iniciativa da BNC – Bolsa Nacional de Compras. 

 

52.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 

em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a 

BNC – Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes 

de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

5.2.4 - O cadastramento e credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

 

5.3 - A empresa participante do certame não deve ser identificada, antes da análise dos 

documentos de habilitação. 

 

5.4 - A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá, quando do cadastramento da 

proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou 

o regime ME/EPP no sistema, conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito 

de prioridade do desempate (art. 44 e 45 da LC 123/2006). 

 

5.5 - É da responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 

aqueles se tornem desatualizados. 

 

6. DO CADASTRO DAS PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

6.1 - O licitante deverá cadastrar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta 

com a descrição do objeto ofertado e preço expresso em moedas nacional, em algarismo 

hindu-arábico, até a data e hora marcadas conforme descrito no preambulo do edital, quando 

encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de proposta. O cadastro da proposta, 

acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 

chave de acesso e senha e poderão ser retirados ou substituídos a qualquer momento desde 

que seja ante do horário marcado para fim do cadastro.  

 

6.1.1 - O licitante responsabiliza-se formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão promotor da licitação por eventuais danos decorrentes 

de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

6.1.2 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, ou quaisquer acontecimentos e avisos na sessão, ou após a sessão, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas ou acontecimentos ocorridos através do 

sistema ou adiamentos, suspensões ou até de sua desconexão. 

 



 

 

6.2 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

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

julgamento da proposta. 

 

6.3 - Os documentos de habilitação anexados ao sistema só serão disponibilizados para 

avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

6.3.1- Não poderá haver identificação dos licitantes antes de finalizada a etapa de 

lances, a pregoeira deverá desclassificar o licitante que for identificado. 

 

6.3.2 - Só haverá identificação após aberta etapa de habilitação (etapa em que o sistema 

identifica o licitante). 

 

6.4 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

6.4.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, conforme dados solicitados no sistema.  

 

6.4.2 - Devem estar inclusos nos preços ofertados, além de todas as despesas diretas e 

indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas que 

incidam sobre a aquisição do objeto. Não será permitido, portanto, que tais encargos 

sejam discriminados em separado, nem reclamados posteriormente. 

 

6.4.3 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

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

alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

 

6.4.4 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data da sessão de abertura do pregão, independentemente de declaração do licitante. 

 

6.5 - Será desclassificada a proposta que não atenderem as exigências deste edital, 

apresentarem preços inexequíveis, ou contiverem irregularidades insanáveis.  

 

7. DO INICIO DA SESSÃO E ETAPA DE LANCES 

 

7.1 - No horário indicado no preâmbulo deste edital e previsto no sistema, terá início a sessão 

pública do pregão eletrônico, com a análise das propostas de preços cadastradas no sistema. 

7.2 - A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, quanto à adequação ao objeto e à 

compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado neste edital, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º do Decreto Municipal n.º 25/2020. Podendo desclassificar desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.  

7.3 - Todos os atos deverão ser motivados e registrados no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. Os atos estarão registrados no chat da plataforma 

eletrônica. 



 

 

7.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas. 

7.7 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os 

licitantes. 

7.8 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo visível para todos os participantes. 

7.9 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 

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

de 1 % (um por cento) do valor unitário do item/lote. 

7.10 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras abaixo estabelecidas: 

7.10.1 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

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

prorrogações. 

7.10.2 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.10.3 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será 

de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.10.4 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

7.10.5 - Na hipótese de não haver novos lances na forma descrita no item7.10.2, a 

sessão pública será encerrada automaticamente. 

7.11 - Os erros de digitação no momento dos lances acarretarão na desclassificação da 

empresa para o lote que for dado lance errado, mesmo que seja justificado erro de digitação. 

7.12 - Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, conforme 

descrito acima, a pregoeira poderá, assessorada pela equipe de apoio, admitir o reinício da 

etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

7.13 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.14 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

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

7.15 - No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.16 – Não nos responsabilizamos pela desconexão dos licitantes, nem pelo acompanhamento 

do mesmo ao certame pelo sistema eletrônico.  



 

 

7.17 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 

para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 

previstas neste Edital. 

7.18 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

7.19 – Finalizada a fase de lances, será verificada a documentação anexada ao sistema 

referente à habilitação: 

8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

8.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento 

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

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

8.1.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

8.1.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

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

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.1.3 - Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação.  

8.2 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se 

a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de até 24 (vinte quatro) 

horas, após a comunicação da solicitação, sob pena de inabilitação. 

8.4 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

8.5 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

8.6 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada 

nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


 

 

8.6.1 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

8.6.1.01 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.6.1.02 - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

8.6.1.03 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

8.6.1.04 - inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

8.6.1.05 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

8.6.1.06 - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 

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

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 

trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

8.6.1.07 - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

8.6.1.08 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva; 

 

8.6.2 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E 

 TRABALHISTA: 

 

8.6.2.01 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

8.6.2.02 - Prova de inscrição no Cadastro Estadual; 

8.6.2.03 - Prova de inscrição no Cadastro municipal; 

8.6.2.04 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão 

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida 

conjuntamente pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do 

Brasil, abrangendo inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais 

previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991, 

ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 

  



 

 

8.6.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de 

Certidão de Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio 

ou sede do licitante, ou certidão positiva com efeitos de negativa; 

 

8.6.2.06 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através 

de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do 

domicílio ou sede da licitante ou certidão positiva com efeitos de negativa;  

 

8.6.2.07 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS, comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa 

Econômica Federal; 

 

8.6.2.08 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e 

Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST. 

 

8.6.3 – RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

 

8.6.3.01 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedido pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, havendo qualquer situação fortuita, deverá essa ser 

devidamente justificada nos autos do processo. Sendo então analisada sua aceitação pela 

pregoeira. 

 

8.6.3.02 - Certidão Negativa para fins de Licitação expedida pelo Tribunal de Justiça 

do Estado da sede da licitante, referente aos processos judiciais eletrônicos. Para 

licitantes sediadas no Estado de Pernambuco, deverá apresentar certidões de 1º e 2º 

graus expedidas através do site www.tjpe.jus.br/certidão. Empresas sediadas em outros 

estados que não possuem processos eletrônicos deverá apresentar justificativa.  

 

 

8.6.3.03 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

(2020), apresentados na forma da lei, vedada substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

8.6.3.04 - Comprovação da boa situação financeira da empresa, baseado através de 

índice de Liquides corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e solvência Geral (SG) 

resultantes da aplicação das formulas abaixo, sendo considerado  habilitada a empresa 

que apresentar resultado igual ou superior a 1,0 (um), nos índices abaixo indicados: 

 

LC=  Ativo Circulante 

                Passivo Circulante 

  

 

LG =  Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 

Circulante + Exigível a Longo prazo 

 

http://www.tjpe.jus.br/certidão


 

 

 

SG = Ativo Total 

Passivo Circulante + exigível a longo prazo 

 

OBS: O Balanço patrimonial deverá ser devidamente registrado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante ou na forma exigida pela Lei - SPED. Quando se tratar de 

sociedade constituída a menos de 01 (um) ano, esta deverá apresentar apenas o Balanço 

de Abertura. 

 

8.6.3.05 - Prova de que possui, até a data da apresentação das propostas deste Edital, 

capital social integralizado ou patrimônio líquido de no mínimo R$ 190.710,30. (cento e 

noventa mil setecentos e dez reais e trinta centavos), correspondentes a 10% do valor 

orçado para o objeto da licitação, comprovado mediante certidão da Junta Comercial, 

alteração do Estatuto ou Contrato da Sociedade, devidamente arquivadas na Junta 

Comercial, ou balanço patrimonial atualizado e elaborado em observância à legislação 

pertinente. 

 

8.6.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

8.6.4.01 - 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

declarando ter a empresa licitante fornecido produtos e ou serviços compatível e 

pertinente com o objeto deste Edital, conforme especificações constantes nos lotes/itens 

devendo os atestados conter, além do nome do atestante, seu endereço e telefone, ou 

qualquer outra forma de que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA possa 

valer-se para manter contato com a empresa declarante. 

 

8.6.4.02 – As demais exigências de qualificação técnica constam no Termo de 

Referência, anexo I deste Edital. ( Item 16 DA HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO 

TECNICA  e 17 DA ANALISE TECNICA DAS EMPRESAS VENCEDORAS).  

 

8.7 - As declarações constantes dos Anexos: IV, V e VI devem seguir juntamente com os 

documentos de habilitação devendo ser anexado na plataforma eletrônica.  

 

8.8 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira 

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

mesma. 

8.9 – Caso a empresa deixe de apresentar algum documento descrito no item 8 deste edital, 

poderá a critério da pregoeira, solicitar que o(os) documento(os) seja(m) anexado(os) como 

documentos complementares, no momento da sessão, obedecendo o prazo de até 15 min, ou 

prazo determinado pela pregoeira, de acordo com Acordão 1121/2021 TCU. 

 

8.10 – Caso a empresa não anexe nenhum documento de habilitação no sistema, deverá a 

mesma ser desclassificada.  

 

 



 

 

9 – DA DILIGÊNCIA E DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

9.1 - Quaisquer interessados poderão requerer diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas ou dos documentos de habilitação, devendo apresentar as provas ou 

os indícios que fundamentam a sua suspeita.  

9.1.01 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas ou documentos de habilitação, a 

sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

9.1.02 - Poderão ser solicitadas pela pregoeira informações técnicas e descrições dos 

itens para análise e parecer pela Secretaria demandante ou pela pregoeira, 

correspondentes às propostas ou documentos de habilitação, caso seja necessário essa 

analise deverá ser solicitado aos licitantes que deverá atender a solicitação no prazo de 

até de 24 h (vinte e quatro), sob pena de não aceitação da proposta vencedora ou de 

inabilitação. Todos os pedidos devem ser comunicados aos licitantes no chat da 

plataforma eletrônica, como também deverão ser informados os resultados das analises. 

9.1.03 - O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira, mediante 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pela Pregoeira.  

9.1.04 - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 

sistema. 

9.1.05 – Para os casos de diligência, analise de propostas ou folders e analise de 

amostras solicitadas, havendo desclassificação do primeiro classificado pela avaliação 

técnica, a Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 

segundo classificado. Seguir-se-á com as verificações e, assim, sucessivamente, até a 

verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  

9.2 - Em caso de inabilitação ou desclassificação, as propostas serão reclassificadas, para fins 

de nova aplicação da margem de preferência, o sistema automaticamente indicará a empresa e 

o lance subsequente, e, assim sucessivamente, pela ordem de classificação. 

9.3 - Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.4 – Será solicitado pela pregoeira do licitante declarado vencedor a proposta final 

adequada ao lance que poderá ser: 

9.4.1 - Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

9.4.2 - conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento. 

9.4.3 - A proposta final deverá ser anexada ao sistema, levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

9.4.4 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 



 

 

9.4.5 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e preferencialmente por extenso.   

9.4.6 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.4.7 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

9.4.8 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

9.5 – A empresa só será declarada vencedora após atender todos os requisitos do edital.  

 

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO 

 

10.1 - Os pedidos de esclarecimentos e as  impugnações referente ao processo licitatório serão 

enviadas a pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico.  

 

10.1.1 - A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações no prazo 

de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 

subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.  

 

10.1.2 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.  

 

10.2 - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 

02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 

 

10.3 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

 

10.4 - Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 

realização do certame. 

 

10.5 - Declarado vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão (15 

minutos), conforme tempo do sistema, de forma imediata, em campo próprio do sistema, 

manifestar sua intenção de recorrer. 

 

10.5.1 – As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de até 03 (três) dias. 

 

10.5.2 – Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentarem suas 

contrarrazões, no prazo de 03 (três) dias, contados da data final do prazo do recorrente, 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis a defesa dos seus interessados.  



 

 

10.5.3 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a 

decadência do direito de recurso, ficando a pregoeira autorizada a adjudicar o objeto ao 

licitante declarado vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente 

para a homologação. 

 

10.5.4 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não 

podem ser aproveitados.  

 

10.6. Todos os atos, pedidos de esclarecimentos e/ou recursos serão divulgadas pelo sistema. 

 

10.7. As modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação 

utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, 

exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, 

resguardado o tratamento isonômico aos licitantes. 

 

10.8. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até decisão definitiva a ela pertinente. 

 

10.9. A decisão da Pregoeira sobre o julgamento da impugnação será comunicada ao licitante 

interessado, preferencialmente, até o dia anterior à data marcada para abertura das propostas, 

podendo tal comunicação ser feita na própria sessão de abertura, fazendo-se o registro no 

"chat". 

 

10.10 - Até à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do Pregão através do sistema eletrônico 

plataforma da BNC e também deverá enviar ao e-mail (licitacao@cupira.pe.gov.br).  

 

10.11 - Os memoriais de recurso e de contrarrazões deverá ser acostado no sistema eletrônico 

na plataforma do BNC, e também poderão ser encaminhadas por e-mail 

(licitacao@cupira.pe.gov.br). 

 

10.12 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. Interposto o recurso, 

a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão, devendo encaminhá-lo devidamente informado 

à autoridade competente, observando os prazos previstos no § 4°do artigo 109 da lei 8.666/93.  

 

10.13 - Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 

previsto ou subscrito por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pelo proponente.  

 

10.13.1 - Ficará a critério de a pregoeira responder aos atos apresentados fora dos 

prazos legais. 

 

10.14. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame e homologará o procedimento licitatório, nos 

termos do disposto no inciso II do caput do art. 12 do Decreto 25/2020, sendo o vencedor 

convocado para assinar o contrato no prazo definido neste edital. 



 

 

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

11.1 - A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

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

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 

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

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

 

11.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

 

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

fase do procedimento licitatório. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

12.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

 

12.3 - Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo 

devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação, nos termos do disposto 

no inciso IX do caput do art. 16 do Decreto Municipal 25/2020. 

 

13.  DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  

 

Da Ata de Registro de Preço: 

 

13.1 - O adjudicatário será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar a Ata de 

Registro de Preços (Anexo II). A comprovação das condições de habilitação consignadas 

neste Edital será exigida durante todo o período de cumprimento das obrigações pactuadas; 

 

13.2 - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única 

vez por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso e desde 

que ocorra motivo justificado aceito pelo Fundo Municipal de Saúde de Cupira. 

 



 

 

13.3 – A Adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela administração a 

assinar a Ata de Registro de Preço dentro do prazo previsto no item 13.01 ou 13.02, 

caracterizando o descumprimento total da obrigação, ficará sujeita à multa estipulada no 

termo de Referência, além das demais sanções previstas no artigo 48 do Decreto Municipal n° 

025/2020. Nesse caso a Administração poderá convocar a licitante remanescente respeitada à 

ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórias e feita à 

negociação, assinar a Ata de Registro de Preços. 

 

13.4 - DAS CONDIÇÕES DE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

 

13.4.1 – Os objetos descritos neste Edital e seus Anexos serão solicitados de acordo 

com as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Cupira, mediante emissão de 

Ordem de Fornecimento durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços de 

acordo com o Termo de Referencia.  

 

13.4.2 – O Fundo municipal de Saúde  de Cupira será o órgão responsável pelos atos de 

controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e 

indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e 

os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidas as 

Ordens de Fornecimento. 

 

13.5 – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS DA ATA 

 

13.5.1 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão 

fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de 

situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93 ou de redução 

dos preços praticados no mercado, em consonância com as disposições previstas no 

Decreto Municipal n° 023/2009, mediante a comprovação efetiva do reflexo sofrido nos 

preços, de modo a comprovar o rompimento abrupto da equação econômico-financeira.  

 

13.5.2 – Ocorrendo a variação significativa dos preços, na hipótese acima citada, o 

beneficiário do registro poderá solicitar a atualização dos preços, através de pedido 

formal endereçado ao Município de Cupira-PE, instruído com documentos que 

comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, Notas 

Fiscais de compra imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada à aquisição 

dos produtos, matérias primas, componentes ou de outros documentos que comprovem 

o aumento dos produtos. 

 

13.5.3 – Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II 

do artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 

cancelar a Ata e iniciar outro Processo Licitatório. 

 

13.5.4 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas 

condições do registro e, definido o novo preço a ser pago pela Administração, o 

fornecedor registrado será convocado pelo Município de Cupira-PE para a alteração do 



 

 

preço da Ata de Registro de Preços, sendo que o novo preço fixado será válido a partir 

da formalização do acordo entre as partes. 

 

13.6 DA VIGÊNCIA DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

13.6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses 

iniciando a partir da sua assinatura. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 

Administração revogá-la, por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 

fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

 

14.2 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a 

rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

14.3 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

14.4 - Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho ou assinar o 

contrato, no prazo de 05 (cinco) dias corridos do recebimento do aviso da homologação, ou, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar situação 

regular, poderá ser convocado, para substituir a Empresa vencedora, os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas 

propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade 

da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, 

observado o interesse público. 

 

14.5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, conforme 

legislação serão publicados no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco - AMUPE e no 

Portal da Transparência do Município de Cupira-PE, através do sítio eletrônico 

http://cupira.pe.gov.br/transparencia/. 

 

14.6 – A pregoeira poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas 

que não alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação.  

 

http://cupira.pe.gov.br/transparencia/


 

 

14.6.01 - No interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais, 

sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo. 

 

14.7 - O vencedor deverá, durante a vigência da ata e do contrato, manter as condições de 

habilitação apresentada na licitação. 

 

14.8 - O Edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na internet no portal da 

transparência do Município de Cupira-PE, sítio eletrônico: 

http://cupira.pe.gov.br/transparencia/ e, quando solicitado, através de e-mail no endereço: 

licitacao@cupira.pe.gov.br e na plataforma eletrônica da BNC  http://bnc.org.br/sistema/ . As 

informações e os esclarecimentos necessários ao conhecimento do objeto desta Licitação 

serão prestados pela pregoeira e sua equipe de apoio, em alguns dos meio eletrônicos acima 

citados. 

 

14.09 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Cupira-PE. 

 

 

 

 

Cupira/PE, em 12 de Julho de 2021. 

 

 

 

 

   ____________________________________________ 

                                                 ADRIANA SANDRA DA SILVA 

     FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
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T E R M O  D E  R E F E R Ê N C I A  
 

01. DO OBJETO E JUSTIFICATIVA 

 

1.1 - Seleção da proposta mais vantajosa no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para 

eventual fornecimento parcelado de Medicamentos e Material de Consumo Médico Hospitalar 

conforme parâmetros descritos neste Termo de Referência. 

1.1.1 - A solicitação deverá suprir as necessidades do Hospital Municipal José 

Veríssimo de Souza, Programa de Saúde da Família – PSF’s, Farmácia Básica, Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Vigilância em Saúde, CEO – Centro de 

Especialidades Odontológicas, Hospital de campanha COVID-19 e Saúde Bucal todos 

vinculados a esta Secretaria.  

1.1.2 - Os quantitativos e condições constantes neste termo são estimados para atender a 

demanda por um período médio de 12 (doze) meses.  

1.2 - A aquisição de medicamentos é uma das principais atividades da Gestão da Assistência 

Farmacêutica e deve estar estreitamente vinculada às ofertas de serviços e à cobertura 

assistencial dos programas de saúde. A aquisição dos medicamentos se dará devido à 

necessidade da garantia de tratamento medicamentoso aos pacientes em 

acompanhamento/tratamento médico pelo SUS, medicamentos estes que não constam na 

REMUME-Relação Municipal de Medicamentos da Farmácia Básica ou ainda medicamentos 

que por ventura venham a faltar na rede municipal. Garantindo assim a não interrupção do 

tratamento aos pacientes acompanhados. 

1.3 - Considerando que a Central de Abastecimento Farmacêutico do Município, identificou a 

necessidade de abertura de Processo Licitatório dos itens relacionados neste documento, 

visando à garantia do abastecimento das Unidades Básicas do Município mencionadas no 

item 1.3.1, assegurando o tratamento de patologias crônicas e não crônicas dos pacientes 

atendidos na Rede Básica de Saúde Municipal; 

1.4 - Considerando o encerramento de alguns contratos e pelo não interesse das empresas em 

dar continuidade por causa dos valores defasados, sofridos pela alta demanda e algumas faltas 

no mercado, devida a pandemia da COVID-19, a situação de instabilidade e do momento 

atípico que estamos enfrentando com enorme dificuldade nos fornecimentos, também devido 

às oscilações ocorridas com valores dos insumos; 

1.5 - Considerando a necessidade de inserção dos itens desertados/fracassados e também de 

itens que já acabaram os quantitativos solicitados nos contratos encerados acima 

mencionados; 

1.6 - Considerando à necessidade da Administração Pública, em cumprir o que determina a 

norma constitucional, em relação ao atendimento à saúde (art. 23, II 196 e 198 ambos da 

CF/88): 

SESSÃO II: DA SAÚDE 

“Art. 196: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É competência 

comum da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios: cuidar da saúde e 

assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”. 

“Art. 198, inciso II da Constituição Federal: As ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo 



 

 

com as seguintes diretrizes: atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.  

1.7 - Essa aquisição faz-se necessário devido à necessidade de manutenção dos Programas de 

distribuição de Medicamentos à população de baixa renda, a exemplo da Farmácia Básica, 

responsáveis pela distribuição para pacientes de uso continuado ou controlado que depende 

exclusivamente da distribuição gratuita. 

 

03. DO ÓRGÃO GERENCIADOR/PROMOTOR 

 

3.1 - Secretaria Municipal de Saúde de Cupira-PE. 

 

04. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 

4.1 - A licitação será realizada na modalidade de Pregão Eletrônico, regida pelo Decreto 

Municipal n° 25/2000, aplicando-se supletivamente a lei Federal n° 8.666/93, e legislações 

aplicáveis e terá como critério de julgamento o Menor Preço por item. 

4.2 - A utilização do Sistema de Registro de Preços encontra lastro no Decreto 023/2009, 

considerando o disposto no inciso II do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, que recomenda que as compras, sempre que possível, deverão ser processadas através 

do Sistema de Registro de Preços, haja vista que a contratação de medicamentos/insumos 

hospitalares requer a realização de contratações frequentes, com entrega sob a forma de 

pedidos através de Ordens de Fornecimentos, que só serão solicitados de acordo com as 

necessidades de aquisição, além de atender as demandas não previsíveis que só serão 

solicitados de acordo com as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, naturalmente 

variável. Desse modo, o registro de preços é a forma mais eficiente de licitar tais objetos, uma 

vez que permite a efetivação de solicitações de acordo com as necessidades do momento, sem 

vincular-se a quantitativos e prazos previamente definidos. 

 

05. DO FORNECIMENTO, FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO  

 

5.1 – O Fornecimento parcelado de Medicamentos e do Material de Consumo Médico 

Hospitalar deverá obedecer às prescrições e exigências contidas neste TR, que serão parte 

integrante do contrato a ser celebrado. Será fiscalizado pelo setor da farmácia ou por servidor 

responsável designado pelo Fundo Municipal de Saúde, que anotará em livro próprio os 

acontecimentos considerados relevantes, bem como as providências tomadas para sanar as 

falhas identificadas, ou ainda, a recusa do licitante vencedor em saná-las nos prazos 

determinados. 

 

5.2 – Compete à fiscalização do contrato: responsável do setor do CAF – Central de 

Abastecimento Farmacêutico – SILVANA PAULA DA SILVA, CPF 020.279.564-09. 

5.2.1 - Acompanhar e fiscalizar o recebimento do objeto. 

5.2.2 - Notificar a contratada das eventuais irregularidades no cumprimento dos 

requisitos do Edital, ARP e Contrato. 

5.2.3 - Solicitar a troca do produto em que se verifiquem vícios, defeitos ou 

incorreções. Como também em possíveis falhas na entrega decorrente da contratação. 

5.2.4 - Atestar a qualidade e observância de conformidade com as especificações, 

como também, validar as faturas para o efeito de pagamento.  



 

 

5.3 - O recebimento e troca do objeto acontecerão: 

 

5.3.1 - Após a emissão da respectiva ordem de fornecimento o objeto desta licitação 

deverá ser entregue no CAF situado a Secretaria de Saúde Av. Etelvino Lins, s/n, Bairro 

– Centro na cidade de Cupira-PE, das 08h às 13h, de segunda-feira à sexta-feira, 

conforme prazo estabelecido neste Termo de Referência. 

5.3.2 - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinados pela parte, no ato da entrega do documento 

fiscal, para efeito de posterior verificação da conformidade; 

5.3.3 - Definitivamente, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados do 

recebimento provisório, qualidade e quantidade do material/objeto e consequente 

aceitação, comprovada a conformidade desses com as especificações exigidas neste 

Edital, sendo, então, emitido o Termo de Recebimento Definitivo. 

5.4 - Na eventualidade de verificarem-se defeitos, falhas ou imperfeições que impeçam a 

utilização dos itens, não será lavrado o Termo de Recebimento Provisório, enquanto não 

forem sanadas as incorreções, a troca deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas; 

5.5 - O licitante deve entregar o(os) item (n)s por ele ganhos de modo satisfatório obedecendo 

ao prazo de 07 dias úteis, exceto se houver casos fortuitos ou motivos de força maior desde 

que estejam devidamente justificados para a Secretaria de Saúde, deverá, nesses casos, ser 

apurado e anotado pelo fiscal em registro próprio.  

5.6 - Os produtos deverão atender as especificações, quantitativos definidos no item 09 (nove) 

- (Quadro Modelo de Proposta).              

5.7 - Para MEDICAMENTOS data de validade NÃO inferior a 12 meses e Material Médico 

Hospitalar entre 24 a 48 meses da data de esterilização, no caso de soluções com efeitos 

degermantes, anti-sépticos ou laxantes não inferior a 12 meses. 

5.8 - A nota de empenho será considerada instrumento contratual. A entrega de materiais 

somente deverá ser efetuada, pelo licitante vencedor, após recebimento da Ordem de 

Fornecimento. 

5.9 - Deverá enviar a nota fiscal na mesma data de sua emissão para o e-mail 

compras.saude@cupira.pe.gov.br mesmo que a mercadoria chegue no município após a data de 

emissão. O não envio, acarretará no cancelamento da mesma, caso chegue em nosso 

município após a data de sua emissão 

5.10 – É de responsabilidade do licitante vencedor, entregar o bem por sua conta e risco sem 

ônus algum para o Fundo Municipal de Saúde. 

 

06. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 

6.1 - Os produtos serão recebidos e fiscalizados pelo fiscal do contrato.  

6.2 - O Prazo de entrega deverá ser de até 07 (sete) dias úteis contados da data de 

recebimento da Ordem de Fornecimento emitido pelo setor de compras da Secretária de 

Saúde. 

6.3 – O prazo de vigência da proposta deverá ser de no mínimo 30 (trinta) dias. 

6.4 – O prazo da ata de Registo de Preço deverá ser de 12 (doze) meses, se ao fim deste prazo 

houver saldo nos itens registrados, poderá ser celebrado contrato, conforme disposições da 

Lei 8.666/1993. 
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07. CRITERIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

07.1 - MEDICAMENTOS 

 

7.1.1 - Estas especificações têm por finalidade orientar a (s) empresa (s) vencedora (s), no 

fornecimento dos medicamentos à Secretaria Municipal de Saúde. 

 

07.2 - PROCEDIMENTOS 

 

7.2.1 - Os medicamentos deverão obedecer às prescrições e exigências neste Edital. 

7.2.1.1 - Quanto ao Fornecimento dos Medicamentos 

a) Os medicamentos devem conter os lotes e data de validade, com seus respectivos 

quantitativos na nota fiscal; 

a. 1) Entregar,  junto com os medicamentos, o laudo analítico – laboratorial, expedido 

pela empresa produtora, titular do registro no Ministério da Saúde, se for licitante ou, 

por laboratório integrante da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos – 

Certificadores em Saúde – REBLAS, se a licitante for uma distribuidora ou empresa 

importadora. 

 

 

a.2) O prazo de Validade dos Medicamentos não deverá ser inferior a 12 meses, a 

contar da data da entrega do produto. Os medicamentos devem ser entregues com 

prazo equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação. 

a.3) Biológicos, imunoterápicos, derivados do plasma e sangue humano. 

b) Todos os medicamentos ofertados deverão obrigatoriamente estar registrados no 

Ministério da Saúde. 

c) Enviar bulas SOMENTE dos medicamentos que não estejam publicados no 

Dicionário de Especialidades Farmacêuticas – DEF, do biênio vigente, que poderá ser 

original, cópia legível ou ainda impressão de publicação via Internet, sem autenticação; 

c.1) Reiteramos que não será necessária a apresentação de bulas para os 

medicamentos que estejam publicados no DEF - Dicionário de Especialidades 

Farmacêuticas, do biênio vigente; 

d) Não serão aceitos medicamentos manipulados, devido ao curto prazo de validade; 

e) Todo medicamento será entregue em um único tipo de embalagem, sem possibilidade 

de qualquer modificação nas especificações constantes na Proposta de Preços 

apresentada pelo licitante, bem como, das especificações gerais constantes no Anexo I 

deste Edital. 

7.2.2 – Os medicamentos devem ser entregues nas quantidades requeridas e apresentação em 

unidades individualizadas. 

7.3 – Condições Gerais 

7.3.1 - Embalagem 

a) Todos os medicamentos entregues deverão ser acondicionados em embalagens 

próprias dos laboratórios respectivos e fornecidos em caixas, frascos, etc. que 

contenham a menor quantidade do produto; 

b) Os produtos a serem fornecidos pelas empresas vencedoras da licitação, devem 

apresentar em suas embalagens secundárias e/ou primária a expressão “PROIBIDO 

A VENDA NO COMÉRCIO” de acordo com a portaria nº 2814/GM, de 24 de 



 

 

maio de 1998. 

 c) Os medicamentos devem ser entregues na embalagem original, em perfeito 

estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação 

do conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo e com 

identificação do número de registro emitido pela ANVISA. 

d) As embalagens deverão ser adequadas para proteger o conteúdo contra danos 

durante o transporte, desde o laboratório até o local da entrega, sob condições que 

envolvam embarques, desembarques, transportes por rodovias não pavimentadas 

e/ou marítima ou aérea; 

e) O setor de recebimento verificará, ao chegarem os Medicamentos, a etiqueta com 

as especificações dos produtos, o conteúdo das embalagens, as condições de 

manuseio e armazenamento e as condições e integridade das embalagens (estado de 

conservação, fechamento hermético, etc). 

f) Rotulagem e Bulas – Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem 

constar em seus rótulos e bulas, todas as informações em língua portuguesa, ou seja: 

número de lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, número 

do registro, nome genérico e concentração, de acordo com legislação sanitária e nos 

termos do artigo 31 do código de defesa do consumidor, dentre outros. 

7.4 – Transporte 

a) A empresa vencedora será responsável pelo transporte dos Medicamentos, desde o 

local da embalagem até a sua entrega independentemente do valor do pedido. 

b) Os medicamentos Termolábeis devem ser acondicionados em caixas térmicas 

(isopor ou equivalente) com controle de temperatura. 

 

08 . SANÇÕES 

 

8.1 - O cometimento de irregularidades no procedimento licitatório ou na execução do 

contrato administrativo sujeitará o particular à aplicação de sanções administrativas, nos 

termos das Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002. 

8.2 – O Setor de Compras e de fiscalização representará a Secretária de Saúde sempre que 

verificar indícios de cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo. 

8.3. As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo sujeitarão a 

CONTRATADA às seguintes sanções: 

I - Multa, nos seguintes termos: 

 a) Pelo atraso na execução do objeto contratual, em relação ao prazo estipulado: 0,50% a 2%, 

do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, por dia 

decorrido, até o limite de 20% do valor de referência; 

b) Pela recusa na execução do objeto contratual (atrasos na entrega dos pedidos), 

caracterizada em 05 (cinco) dias após o vencimento do prazo estipulado:  

1. Para os casos de medicamentos controlados será cobrada multa de 10% do valor global 

contratado ou Dos valores registrados e 0,25% do valor do pedido por dia de atraso. 

2. Para os medicamentos comuns será cobrada multa de 5% do valor global contratado ou Dos 

valores registrados e 0,25% do valor do pedido por dia de atraso. 

3. Para os materiais de consumo médico hospitalar multa de 5% a 10% do valor global 

contratado ou Dos valores registrados.  

c) Pela demora em refazer ou corrigir falhas na execução do objeto contratual, a contar do 

segundo dia da data da notificação da rejeição:  



 

 

1. Para os casos de medicamentos controlados será cobrada multa de 10 % do valor global do 

pedido por dia decorrido, 

2. Para os medicamentos comuns será cobrada multa de 0,50 % do valor global do pedido por 

dia decorrido, 

3. Para os materiais de consumo médico hospitalar multa de  0,50% do valor global do pedido 

por dia decorrido, 

 d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na execução do objeto contratual, 

entendendo-se como recusa a não correção de falhas nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data 

da rejeição: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente 

ainda não cumprido; 

II - Impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos, do 

licitante que não celebrar o contrato, e do contratado que deixar de entregar os produtos 

solicitados ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

8.4. A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de: 

I - atraso injustificado na entrega dos pedidos 

II – atraso injustificado na execução do contrato; 

II - inexecução total ou parcial do contrato; 

8.5. O atraso, para efeito do cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 

seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, e a multa será 

aplicada quando o atraso for superior a 3 (três) dias. 

8.6. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades. 

8.7. Objetivando evitar dano ao Erário, a Secretaria Saúde poderá adotar medida cautelar para 

suspender o pagamento à CONTRATADA na proporção do valor de eventual multa a ser 

aplicada até o término do processo administrativo. 

8.8. A competência para a aplicação das sanções é atribuída às seguintes autoridades: 

 I – Prefeito: impedimento de licitar e contratar com o Município de Cupira, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos; 

II - Prefeito: multa. 

8.9. As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia e 

de interposição de recurso. 

 

8.10. Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de comprometimento do 

interesse Público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas.  

 

09. ORÇAMENTO DETALHADO, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

9.1 – O orçamento estimado para a contratação de acordo com os valores praticados em 

mercado mediante pesquisa de preço descrito abaixo finalizamos com total de R$ 

1.907.102,92 (Um milhão, novecentos sete mil, cento e dois reais, noventa e dois 

centavos).  
 

MEDICAMENTO – LOTE I 



 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

U
N

ID
A

D
E

S
 

Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
 

 VALOR 

ESTIMADO 

UNITÁRIO    

R$  

 VALOR 

ESTIMADO 

TOTAL    

R$ 

1 Acetilcisteína 600 mg - saché  Unidade 300 
 R$                            

1,33  

 R$                            

399,00  

2 
Ácido Acetilsalicilico 100mg (infantil), 

comprimido 
Unidade 70.000 

 R$                            

0,16  

 R$                       

11.200,00  

3 
Ácido Ascorbico (vitamina C) 200mg. Solução 

oral, frasco com 20 ml. 
Unidade 250 

 R$                            

1,85  

 R$                            

462,50  

4 
Ácido Ascórbico (Vitamina C) 500mg 

comprimido 
Unidade 10.000 

 R$                            

0,27  

 R$                         

2.700,00  

5 
Ácido Ascórbico 100mg/ml.solução injetável, 

ampola 5ml 
Unidade 2.500 

 R$                            

0,92  

 R$                         

2.300,00  

6 Ácido Folico 5mg, comprimido Unidade 40.000 
 R$                            

0,06  

 R$                         

2.400,00  

7 
Ácido Tranexâmico 50mg/ml, solução 

injetável, ampola com 5ml 
Unidade 300 

 R$                            

4,95  

 R$                         

1.485,00  

8 
Ácido ursodesoxicolico de 150 mg, caixa com 

30 unidades 
Caixa 15 

 R$                          

92,70  

 R$                         

1.390,50  

9 
Ácido ursodesoxicolico de 300 mg, caixa com 

30 unidades 
Caixa 25 

 R$                        

201,38  

 R$                         

5.034,50  

10 

Ácidos Graxos essenciais, composto dos 

ácidos caprílico, cápríco, Láurico, Linolêico, 

Lecitina de soja, associada com vitaminas "A" 

E "E", loção cremosa. 

Unidade 300 
 R$                            

8,19  

 R$                         

2.457,00  

11 
Água destilada estéril e apirogenica, ampola 

com 10ml. 
Unidade 18.000 

 R$                            

0,36  

 R$                         

6.480,00  

12 
Água destilada estéril, sistema fechado 500ml, 

caixa com 24 unidades 
Caixa 15 

 R$                        

103,68  

 R$                         

1.555,20  

13 Albendazol 400mg comprimido Unidade 5.000 
 R$                            

0,55  

 R$                         

2.750,00  

14 
Albendazol 40mg/ml, Suspensão oral, frasco 

com 10 ml 
Unidade 300 

 R$                            

1,44  

 R$                            

432,00  

15 Alendromato de Sódio 70mg comprimido Unidade 100 
 R$                            

0,53  

 R$                              

53,00  

16 
Ambroxol, sol. Cloridrato 3mg/ml xarope 

infantil, frasco com 120 ml 
Unidade 1.200 

 R$                            

3,42  

 R$                         

4.104,00  

17 
Ambroxol, sol. Cloridrato 6mg/ml,xarope 

adulto, frasco com 120 ml  
Unidade 1.200 

 R$                            

2,82  

 R$                         

3.384,00  

18 Aminofilina 100mg,  comprimido Unidade 500 
 R$                            

0,11  

 R$                              

55,00  

19 
Aminofilina 24 mg/ml, solução injetavel 

ampola com 10 ml 
Unidade 600 

 R$                            

1,40  

 R$                            

840,00  

20 Amiodarona 200mg, comprimido Unidade 1.000 
 R$                            

0,75  

 R$                            

750,00  

21 
Amiodarona 50mg/ml, solução injetável 

ampola com 3 ml 
Unidade 250 

 R$                            

2,74  

 R$                            

685,00  

22 Amitriptilina, cloridrato 25mg,  comprimido Unidade 80.000 
 R$                            

0,16  

 R$                       

12.800,00  



 

 

23 
Amoxicilina 250mg/ml  pó para suspensão 

oral, frasco com 60 ml 
Unidade 500 

 R$                            

4,57  

 R$                         

2.285,00  

24 Amoxicilina 500mg, cápsula Unidade 20.000 
 R$                            

0,26  

 R$                         

5.200,00  

25 
Amoxicilina associada com Clavulanato de 

Potássio 500mg+125mg, comprimido 
Unidade 2.000 

 R$                            

1,91  

 R$                         

3.820,00  

26 

Amoxicilina associada com Clavulanato de 

Potassio,50mg+12,5mg/ml, suspensão, frasco 

com 75 mg 

Unidade 200 
 R$                          

27,53  

 R$                         

5.506,00  

27 Ampicilina 1g, injetavel, frasco ampola Unidade 300 
 R$                            

4,94  

 R$                         

1.482,00  

28 
Ampicilina 50mg/ml, suspensão, frasco com 

60 ml 
Unidade 200 

 R$                            

6,23  

 R$                         

1.246,00  

29 Ampicilina 500mg,  comprimido Unidade 10.000 
 R$                            

2,17  

 R$                       

21.700,00  

30 Anlodipino, besilato 10mg,  comprimido Unidade 28.000 
 R$                            

0,11  

 R$                         

3.080,00  

31 Anlodipino, besilato 5mg,  comprimido Unidade 30.000 
 R$                            

0,05  

 R$                         

1.500,00  

32 
Alprazolam 0,25 mg  caixa com 30 

comprimidos 
Caixa 80 

 R$                            

5,10  

 R$                            

408,00  

33 
Alprazolam 0,5 mg  caixa com 30 

comprimidos 
Caixa 80 

 R$                            

5,85  

 R$                            

468,00  

34 
Alprazolam 1 mg mg  caixa com 30 

comprimidos 
Caixa 120 

 R$                            

6,30  

 R$                            

756,00  

35 
Alprazolam 2 mg mg  caixa com 30 

comprimidos 
Caixa 120 

 R$                            

6,50  

 R$                            

780,00  

36 Atenolol 100 mg,  comprimido Unidade 5.000 
 R$                            

0,13  

 R$                            

650,00  

37 Atenolol 50 mg, comprimido Unidade 20.000 
 R$                            

0,11  

 R$                         

2.200,00  

38 Atenolol 25mg, comprimido Unidade 6.000 
 R$                            

0,06  

 R$                            

360,00  

39 
Atropina sulfato 0,25 mg/ml solução injetavel, 

ampola com 1 ml 
Unidade 300 

 R$                            

1,11  

 R$                            

333,00  

40 Azitromicina 500mg,  comprimido Unidade 15.000 
 R$                            

1,93  

 R$                       

28.950,00  

41 
Azitromicina pó para suspensão 200mg/5ml, 

frasco com 15 ml 
Unidade 300 

 R$                          

12,01  

 R$                         

3.603,00  

42 
Baclofeno de 10 mg caixa com 20 

comprimidos 
Caixa 50 

 R$                          

10,32  

 R$                            

516,00  

43 

Beclometasona Dipropinato, spray nasal 250 

MCG/DOSE,  frasco deseador com aerogador 

nasal, frasco com 200 doses  

FRASCO 5 
 R$                          

41,38  

 R$                            

206,90  

44 

Beclometasona Dipropinato, spray nasal, 

50MCG/DOSE, frasco deseador com 

aerogador nasal, frasco com 200 doses  

FRASCO 5 
 R$                          

25,61  

 R$                            

128,05  

45 
Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000UI, 

solução injetavel, frasco ampola com 4 ml 
Unidade 1.800 

 R$                          

10,14  

 R$                       

18.252,00  

46 
Benzilpenicilina Benzatina 600.000UI, solução 

injetavel, frasco ampola com 4 ml 
Unidade 350 

 R$                            

9,99  

 R$                         

3.496,50  

47 
Benzoato de benzila, 25%, emulsão tópica, 

frasco com 60 ml 
Unidade 100 

 R$                            

4,85  

 R$                            

485,00  



 

 

48 
Bicarbonato de Sódio 10% solução injetável, 

ampola com 10 ml. 
Unidade 200 

 R$                            

1,66  

 R$                            

332,00  

49 Biperideno 2mg, comprimido Unidade 15.000 
 R$                            

0,25  

 R$                         

3.750,00  

50 
Bromoprida 5 mg solução injetável ampola 

com 2 ml 
Unidade 1000 

 R$                            

1,63  

 R$                         

1.630,00  

51 Bromoprida de 10 mg, comprimido Unidade 1.200 
 R$                            

1,26  

 R$                         

1.512,00  

52 
Bromoprida de 4 mg/ml, gotas, frasco com 20 

ml 
Unidade 500 

 R$                            

1,64  

 R$                            

820,00  

53 

BUPIVACAÍNA CLORIDRATO, 

ASSOCIADA À GLICOSE, 0,5% + 8%, 

SOLUÇÃO INJETÁVEL, ampola com 4 ml 

Unidade 300 
 R$                            

4,35  

 R$                         

1.305,00  

54 
Brometo de Rocurônio 10 mg/ml frasco 

ampola com 5 ml 
Unidade 200 

 R$                          

14,97  

 R$                         

2.994,00  

55 Captopril 25mg, comprimido Unidade 200.000 
 R$                            

0,05  

 R$                       

10.000,00  

56 Carbamazepina 200mg, comprimido Unidade 60.000 
 R$                            

0,27  

 R$                       

16.200,00  

57 
Carbamazepina 20mg/ml xarope, frasco com 

100 ml. 
Unidade 300 

 R$                          

14,57  

 R$                         

4.371,00  

58 Carbamazepina 400mg, comprimido Unidade 10.000 
 R$                            

0,73  

 R$                         

7.300,00  

59 Carbonato de calcio 500 mg, comprimido Unidade 500 
 R$                            

0,09  

 R$                              

45,00  

60 
Carbonato de Calcio associada a vitamina D3, 

500 mg de calcio + 200 U, comprimido 
Unidade 250 

 R$                            

0,16  

 R$                              

40,00  

61 Carbonato de Lítio 300mg, comprimido Unidade 10.000 
 R$                            

0,49  

 R$                         

4.900,00  

62 Carvedilol 25 mg, comprimido Unidade 18.000 
 R$                            

0,26  

 R$                         

4.680,00  

63 Carvedilol 3,125 mg, comprimido Unidade 12.000 
 R$                            

0,11  

 R$                         

1.320,00  

64 Carvedilol 6,25 mg,comprimido Unidade 15.000 
 R$                            

0,11  

 R$                         

1.650,00  

65 Carvediolol 12,5 mg, comprimido Unidade 10.000 
 R$                            

0,17  

 R$                         

1.700,00  

66 
Cefalexina 25 mg/m, pó para suspensão oral, 

frasco com 60 ml. 
Unidade 1.000 

 R$                            

9,15  

 R$                         

9.150,00  

67 Cefalexina 500mg. Comprimido Unidade 16.000 
 R$                            

0,48  

 R$                         

7.680,00  

68 Cefalotina sodica 1g. injetavel, Frasco/Ampola Unidade 2.000 
 R$                          

10,04  

 R$                       

20.080,00  

69 
Cefazolina sódica 1 G, solução injetável, 

frasco ampola 
Unidade 200 

 R$                          

13,67  

 R$                         

2.734,00  

70 
Ceftriaxona sódia 1g. Endovenoso, 

Frasco/Ampola 
Unidade 2.000 

 R$                          

11,10  

 R$                       

22.200,00  

71 
Cetamina cloridrato 50mg/ml solução 

injetavel, frasco com 10 ml 
Unidade 60 

 R$                          

89,91  

 R$                         

5.394,60  

72 Cetoconazol 200mg comprimido Unidade 12.000 
 R$                            

0,33  

 R$                         

3.960,00  

73 
Cetoconazol 20mg/g creme tópico, bisnaga 

com 30 gramas. 
Unidade 200 

 R$                            

4,81  

 R$                            

962,00  

74 Cetoprofeno 50mg, cápsula Unidade 500 
 R$                            

1,13  

 R$                            

565,00  



 

 

75 Cetoprofeno injetavel 50mg ampola 2 ml Unidade 1.000 
 R$                            

1,73  

 R$                         

1.730,00  

76 
Cimetidina 150mg/ml, solução injetavel, 

Ampola com 2 ml 
Unidade 1.500 

 R$                            

1,32  

 R$                         

1.980,00  

77 Cimetidina 200mg, comprimido Unidade 4.000 
 R$                            

0,21  

 R$                            

840,00  

78 Cinarizina 75mg, comprimido Unidade 500 
 R$                            

0,34  

 R$                            

170,00  

79 Ciprofloxacino cloridrato 2% mg injetavel  Unidade 300 
 R$                          

34,91  

 R$                       

10.473,00  

80 Ciprofloxacino cloridrato 500 mg comprimido Unidade 10.000 
 R$                            

0,31  

 R$                         

3.100,00  

81 
Ciprofloxacino, cloridrato 3,5 mg/ml solução 

Oftalmica, frasco com 5 ml. 
Unidade 10 

 R$                            

9,71  

 R$                              

97,10  

82 Clindamicina 300 mg, injetavel Unidade 400 
 R$                            

4,01  

 R$                         

1.604,00  

83 
Clonazepam 2,5 mg\ml, solução oral - gotas, 

frasco com 20 ml. 
Unidade 200 

 R$                            

2,55  

 R$                            

510,00  

84 Clonazepam 2mg comprimido Unidade 80.000 
 R$                            

0,11  

 R$                         

8.800,00  

85 
Cloranfenicol 1g, pó liófilo para injetavel, 

frasco ampola 
Unidade 100 

 R$                            

6,64  

 R$                            

664,00  

86 
Cloranfenicol 4 mg/ml, solução oftalmica, 

frasco com 10 ml 
Unidade 10 

 R$                            

6,38  

 R$                              

63,80  

87 
Cloreto de Potássio 19,1% , solução injetável, 

ampola com 10ml. 
Unidade 150 

 R$                            

0,50  

 R$                              

75,00  

88 
Cloreto de Sódio  0,9%, solução nasal, frasco 

com 30 ml. 
Unidade 100 

 R$                            

0,97  

 R$                              

97,00  

89 
Cloreto de Sódio 20%, solução injetável, 

ampola com 10 ml. 
Unidade 150 

 R$                            

0,41  

 R$                              

61,50  

90 
Cloreto de Sodio solução injetevel 0,9% 

100ml.  
Unidade 750 

 R$                            

2,80  

 R$                         

2.100,00  

91 
Cloreto de Sodio solução injetével 0,9% 

250ml.  
Unidade 1.000 

 R$                            

2,97  

 R$                         

2.970,00  

92 
Cloreto de Sodio solução injetével 0,9% 

500ml.  
Unidade 5.000 

 R$                            

3,94  

 R$                       

19.700,00  

93 Clorpromazina 100mg, comprimido Unidade 10.000 
 R$                            

0,37  

 R$                         

3.700,00  

94 Clorpromazina 25mg, comprimido Unidade 6.000 
 R$                            

0,33  

 R$                         

1.980,00  

95 
Clorpromazina 40 mg/ml, solução oral, gotas, 

frasco com 20 ml 
Unidade 20 

 R$                            

8,71  

 R$                            

174,20  

96 Clopidogrel, dosagem 75 MG COMPRIMIDO Unidade 500 
 R$                            

0,54  

 R$                            

270,00  

97 Clonidina 0,100 MG, comprimido Unidade 250 
 R$                            

0,22  

 R$                              

55,00  

98 Clonidina 150 MCG/ML, injetável Unidade 25 
 R$                            

9,69  

 R$                            

242,25  

99 Clonidina 0,200 MG, comprimido Unidade 100 
 R$                            

0,42  

 R$                              

42,00  

100 Clonidina 0,150 MG, comprimido Unidade 200 
 R$                            

0,35  

 R$                              

70,00  

101 
Colagenase associada com  cloranfenicol 0,6UI 

+1%, pomada, bisnaga com 30g. 
Unidade 500 

 R$                          

19,53  

 R$                         

9.765,00  



 

 

102 
Claritromicina 500 mg frasco ampola com pó 

liofilizado para solução de uso intravenosso  
Unidade 600 

 R$                          

30,19  

 R$                       

18.114,00  

103 
Deslanosídeo 0,2mg/ml.solução injetável 

ampola com 2 ml. 
Unidade 500 

 R$                            

2,08  

 R$                         

1.040,00  

104 
Dexametasona 0,1% , solução oftálmica frasco 

com 5 ml. 
Unidade 30 

 R$                          

10,92  

 R$                            

327,60  

105 Dexametasona 0,1% creme bisnaga com 10g Unidade 4.000 
 R$                            

1,57  

 R$                         

6.280,00  

106 
Dexametasona 0,1mg/ml elixir. Frasco com 

120 ml 
Unidade 500 

 R$                            

1,86  

 R$                            

930,00  

107 Dexametasona 4mg, comprimido Unidade 3.000 
 R$                            

0,54  

 R$                         

1.620,00  

108 
Dexametasona 4mg/ml.solução injetavel, 

Ampola com 2,5 ml 
Unidade 2.000 

 R$                            

3,75  

 R$                         

7.500,00  

109 
Dexametasona 4mg/ml.solução injetavel, 

Ampola com 4,0 MG/ML 
Unidade 3.000 

 R$                            

2,49  

 R$                         

7.470,00  

110 
Dexclorfeniramina, maleato  0,4 mg/ml 

xarope, frasco com 120 ml.  
Unidade 1.000 

 R$                            

1,71  

 R$                         

1.710,00  

111 Dexclorfeniramina, maleato 2 mg comprimido Unidade 6.000 
 R$                            

0,10  

 R$                            

600,00  

112 Diazepam 10mg comprimido Unidade 80.000 
 R$                            

0,11  

 R$                         

8.800,00  

113 
Diazepam 10mg/ml, solução injetável ampola 

com 2 ml 
Unidade 1.200 

 R$                            

1,30  

 R$                         

1.560,00  

114 Diazepam 5mg, comprimido Unidade 40.000 
 R$                            

0,10  

 R$                         

4.000,00  

115 Diclofenaco Potassico 50mg, comprimido Unidade 20.000 
 R$                            

0,13  

 R$                         

2.600,00  

116 
Diclofenaco Sódico 25mg/ml, solução 

injetavel, ampola com 3 ml. 
Unidade 12.000 

 R$                            

1,23  

 R$                       

14.760,00  

117 Diclofenaco Sódico 50mg, comprimido Unidade 20.000 
 R$                            

0,12  

 R$                         

2.400,00  

118 Digoxina 0,25mg, comprimido Unidade 4.000 
 R$                            

0,12  

 R$                            

480,00  

119 Dimeticona 40mg, comprimido Unidade 3.500 
 R$                            

0,18  

 R$                            

630,00  

120 
Dimeticona 75mg/ml. Suspensão oral - Gotas, 

frasco  com 10 ml. 
Unidade 1.000 

 R$                            

1,23  

 R$                         

1.230,00  

121 Dipirona Sódica 500mg, comprimido Unidade 30.000 
 R$                            

0,17  

 R$                         

5.100,00  

122 
Dipirona Sódica 500mg/ml solução injetável - 

ampola com 2 ml. 
Unidade 10.000 

 R$                            

0,82  

 R$                         

8.200,00  

123 
Dipirona Sódica 500mg/ml, solução oral- 

gotas, Frasco com 20ml.   
Unidade 6.000 

 R$                            

1,71  

 R$                       

10.260,00  

124 Dobutamina cloridrato 12,5 mg/ml injetavel Unidade 100 
 R$                            

9,83  

 R$                            

983,00  

125 
Dorzolamida cloridrato 2%  solução oftalmica  

frasco com  5 ml  
Unidade 100 

 R$                          

30,34  

 R$                         

3.034,00  

126 
Escitalopram oxalato 10 mg caixa com 30 

comprimidos 
Caixa 40 

 R$                            

9,30  

 R$                            

372,00  

127 
Escitalopram oxalato 20 mg cxixa com 30 

comprimidos 
Caixa 40 

 R$                          

18,30  

 R$                            

732,00  

128 
Escitalopram oxalato 20 mg/ml gotas frasco 

com 15 ml 
FRASCO 20 

 R$                          

38,70  

 R$                            

774,00  



 

 

129 Enalapril, maleato 10mg.comprimido Unidade 40.000 
 R$                            

0,06  

 R$                         

2.400,00  

130 Enalapril, maleato 20mg.comprimido Unidade 30.000 
 R$                            

0,10  

 R$                         

3.000,00  

131 Enalapril, maleato 5mg.comprimido Unidade 40.000 
 R$                            

0,10  

 R$                         

4.000,00  

132 
Enoxaparina sódica de 40 mg/0,4ml,injetavel, 

seringa preenchida caixa com 02 unidades 
CAIXA 50 

 R$                          

49,79  

 R$                         

2.489,50  

133 
Epinefrina, (Adrenalina)1MG/ML, solução 

injetável, ampola com 1ml 
Unidade 150 

 R$                            

2,59  

 R$                            

388,50  

134 Eritromicina 500mg, estolato , comprimido Unidade 1.500 
 R$                            

1,30  

 R$                         

1.950,00  

135 
Eritromicina estolato, 50 MG/ML,suspensão 

oral, com 60 ml. 
Unidade 100 

 R$                            

5,67  

 R$                            

567,00  

136 
Escopolamina butilbrometo, 20 mg/ml, solução 

injetável. Ampola com 1 ml. 
Unidade 2.000 

 R$                            

1,70  

 R$                         

3.400,00  

137 
Escopolamina butilbrometo, associada com 

dipirona sódica 10MG + 250MG , comprimido 
Unidade 2.000 

 R$                            

0,57  

 R$                         

1.140,00  

138 

Escopolamina butilbrometo, associada com 

dipirona sódica, 4mg + 500mg/ml, solução 

injetável. Ampola com 5 ml. 

Unidade 6.000 
 R$                            

3,74  

 R$                       

22.440,00  

139 

Escopolamina butilbrometo, associada com 

dipirona sódica, 6,67mg + 333 mg/ml, solução 

oral, frasco com 20 ml. 

Unidade 600 
 R$                            

8,93  

 R$                         

5.358,00  

140 Espironolactona 100mg. Comprimido Unidade 3.000 
 R$                            

0,63  

 R$                         

1.890,00  

141 Espironolactona 25mg. Comprimido Unidade 20.000 
 R$                            

0,20  

 R$                         

4.000,00  

142 

Estriol 1mg/g creme vaginal, Caixa contendo 

uma bisnaga com 50 gr. E no mínimo 5 

aplicadores. 

Caixa 100 
 R$                          

13,85  

 R$                         

1.385,00  

143 Estrogênios conjugados 0,3mg, comprimido Unidade 300 
 R$                            

1,85  

 R$                            

555,00  

144 
Etilefrina, cloridrato 10mg/ml. Solução 

injetavel, ampola com 1 ml. 
Unidade 200 

 R$                            

1,76  

 R$                            

352,00  

145 
Etomidado 2 mg/ml intravenoso ampola com 

10 ml 
Unidade 200 

 R$                          

22,86  

 R$                         

4.572,00  

146 Fenitoína sódica100mg, comprimido Unidade 6.000 
 R$                            

0,70  

 R$                         

4.200,00  

147 
Fenobarbital 200mg/ml solução injetavel, 

ampola com 1 ml.  
Unidade 200 

 R$                            

3,69  

 R$                            

738,00  

148 
Fenobarbital 40ml/ml. Solução oral gotas, 

frasco com 20 ml. 
Unidade 500 

 R$                            

6,31  

 R$                         

3.155,00  

149 Fenobarbital 100mg, comprimido Unidade 40.000 
 R$                            

0,18  

 R$                         

7.200,00  

150 
Fenoterol, bromidrato 0,25 mg/ml solução para 

inalação, frasco com 20ml.  
Unidade 400 

 R$                            

7,32  

 R$                         

2.928,00  

151 
Fentanila  sal citratro 0,05mg/ml, Citrato, 

solução injetavel, ampola com 5 ml 
Unidade 150 

 R$                            

2,18  

 R$                            

327,00  

152 
Fitomenadiona 10 MG/ML, solução injetavel 

ampola com 1 ml vitamina K1 
Unidade 200 

 R$                            

2,39  

 R$                            

478,00  

153 Fluconazol 150mg. Cápsula Unidade 10.000 
 R$                            

0,68  

 R$                         

6.800,00  

154 
Flufenazina sal Enantato 25mg/ml, solução 

injetavel, ampola com 1 ml 
Unidade 150 

 R$                            

4,83  

 R$                            

724,50  



 

 

155 
Flumazenil 0,1mg/ml, solução injetavel, 

ampola com 5 ml  
Unidade 20 

 R$                            

9,80  

 R$                            

196,00  

156 Fluoxetina 20mg cápsula Unidade 60.000 
 R$                            

0,12  

 R$                         

7.200,00  

157 
Furosemida 10mg/ml. Solução injetavel, 

Ampola com 2 ml 
Unidade 4.000 

 R$                            

0,82  

 R$                         

3.280,00  

158 Furosemida 40mg. Comprimido Unidade 10.000 
 R$                            

0,10  

 R$                         

1.000,00  

159 
Gentamicina 20 MG/ML, solução injetável, 

ampola com 1 ml 
Unidade 250 

 R$                            

1,12  

 R$                            

280,00  

160 
Gentamicina 40 MG/ML, solução injetável, 

ampola com 1 ml 
Unidade 250 

 R$                            

1,09  

 R$                            

272,50  

161 
Gentamicina 80mg. Solução injetavel, Ampola 

com 2 ml. 
Unidade 300 

 R$                            

1,20  

 R$                            

360,00  

162 Glibenclamida 5mg, comprimido Unidade 120.000 
 R$                            

0,04  

 R$                         

4.800,00  

163 Glicerol 12%, CLISTER, frasco com 500 ml Unidade  30 
 R$                            

7,61  

 R$                            

228,30  

164 Gliconato de Cálcio 10% ampola com 10 ml. Unidade 200 
 R$                            

3,08  

 R$                            

616,00  

165 
Glicose solução 50%, solução injetavel, 

ampola com 10ml. 
Unidade 1.000 

 R$                            

0,52  

 R$                            

520,00  

166 Haloperidol 1mg. Comprimido Unidade 1.200 
 R$                            

0,20  

 R$                            

240,00  

167 
Haloperidol 2mg/ml. Solução oral gotas, frasco 

com 20 ml. 
Unidade 10 

 R$                            

3,46  

 R$                              

34,60  

168 Haloperidol 5mg, comprimido Unidade 40.000 
 R$                            

0,27  

 R$                       

10.800,00  

169 
Haloperidol 5mg/ml, solução injetavel, ampola 

com 1 ml. 
Unidade 250 

 R$                            

2,18  

 R$                            

545,00  

170 
Haloperidol sal decanoato 50 mg/ml, solução 

injetavel, ampola com 1ml 
Unidade 800 

 R$                          

10,40  

 R$                         

8.320,00  

171 
Heparina 5.000UI 0,25mg, solução injetavel, 

ampola com 0,25 ml. 
Unidade 100 

 R$                          

31,30  

 R$                         

3.130,00  

172 
Hemifumarato de quetiapina de 25 mg caixa 

com 30 comprimidos 
Caixa 30 

 R$                            

9,30  

 R$                            

279,00  

173 
Hemifumarato de quetiapina de 50 mg caixa 

com 30 comprimidos 
Caixa 30 

 R$                          

99,51  

 R$                         

2.985,30  

174 
Hemifumarato de quetiapina de 100 mg caixa 

com 30 comprimidos 
Caixa 30 

 R$                          

33,50  

 R$                         

1.005,00  

175 
Hemifumarato de quetiapina de 200 mg caixa 

com 30 comprimidos 
Caixa 20 

 R$                          

43,50  

 R$                            

870,00  

176 
Hidralazina 20 mg/ml, solução injetavel, 

ampola com 1 ml. 
Unidade 600 

 R$                            

6,84  

 R$                         

4.104,00  

177 Hidroclorotiazida 25mg. Comprimido Unidade 100.000 
 R$                            

0,05  

 R$                         

5.000,00  

178 

Hidrocortisona, sol succinato sódio, 100 mg, 

pó liófilo e diluente para injeção, fraco-

ampola. 

Unidade 1.200 
 R$                            

3,79  

 R$                         

4.548,00  

179 
Hidrocortisona, sal succinato, 500 mg, pó 

liófilo e diluente para injação, frasco-ampola. 
Unidade 1.000 

 R$                            

7,24  

 R$                         

7.240,00  



 

 

180 

Hidróxido de alumínio associado ao hidróxido 

de magnésio, 60 MG + 40 MG/ML, suspensão 

oral, frasco com 100ML 

Unidade 300 
 R$                            

3,10  

 R$                            

930,00  

181 Ibuprofeno 300 mg, comprimido Unidade 5.000 
 R$                            

0,22  

 R$                         

1.100,00  

182 
Ibuprofeno 50mg/ml suspensão oral, Frasco 

com 30 ml. 
Unidade 2.000 

 R$                            

1,70  

 R$                         

3.400,00  

183 Ibuprofeno 600mg, comprimido Unidade 20.000 
 R$                            

0,31  

 R$                         

6.200,00  

184 
Imunoglobulina humana anti-RhO(D) 300 

mcg, solução injetavel, ampola com 2 ml 
Unidade 15 

 R$                        

269,11  

 R$                         

4.036,65  

185 
Insulina Humana NPH 100U/ML, solução 

injetavel, frasco com 10 ml 
Unidade 300 

 R$                          

25,67  

 R$                         

7.701,00  

186 
Insulina Humana Regular 100 U/ML, solução 

injetavel, frasco com 10 ml 
Unidade 50 

 R$                          

26,66  

 R$                         

1.333,00  

187 
Iodeto de Potássio 10mg/ml, xarope, frasco 

com 100 ml. 
Unidade 50 

 R$                            

4,60  

 R$                            

230,00  

188 
Ipratrópio, brometo 0,25mg/ml, solução para 

inalação, frasco contendo 20 ml 
Unidade 50 

 R$                            

1,28  

 R$                              

64,00  

189 Isossorbida, dinitrato 40mg. Comprimido Unidade 250 
 R$                            

0,34  

 R$                              

85,00  

190 
Isossorbida, dinitrato sublingual 10mg 

comprimido 
Unidade 250 

 R$                            

0,44  

 R$                            

110,00  

191 
Isossorbida, dinitrato sublingual 5mg. 

Comprimido 
Unidade 250 

 R$                            

0,65  

 R$                            

162,50  

192 Itraconazol 100mg, Capsula Unidade 50 
 R$                            

1,37  

 R$                              

68,50  

193 Ivermectina 6mg, Comprimido Unidade 4.000 
 R$                            

2,02  

 R$                         

8.080,00  

194 
Levodopa + Carbidopa 250 mg + 25 mg, 

comprimido 
Unidade 500 

 R$                            

1,73  

 R$                            

865,00  

195 
Levodopa + Benserazida 200 mg + 50 mg, 

comprimido 
Unidade 1.600 

 R$                            

3,66  

 R$                         

5.856,00  

196 
Levodopa + Benserazida 100 mg + 25 mg, 

comprimido 
Unidade 1.500 

 R$                            

2,69  

 R$                         

4.035,00  

197 
Levomepromazina 40 mg/ml solução oral, 

frasco com 20 ml 
Unidade 200 

 R$                          

13,13  

 R$                         

2.626,00  

198 
Levomepromazina maleato 100 mg 

comprimido 
Unidade 10.000 

 R$                            

0,98  

 R$                         

9.800,00  

199 Levomepromazina maleato 25 mg comprimido Unidade 8.000 
 R$                            

0,56  

 R$                         

4.480,00  

200 

Levonorgestrel associada a etinilestradiol 0,15 

mg + 0,03mg, blister calendário- cartela com 

21 comprimidos 

Unidade 1.000 
 R$                            

3,39  

 R$                         

3.390,00  

201 
Lidocaina cloridrato 2% S/V, solução 

injetavel, frasco com 20ml. 
Unidade 500 

 R$                            

4,37  

 R$                         

2.185,00  

202 
Lidocaina, cloridrato 2% geleia, bisnaga com 

30 gramas 
Unidade 700 

 R$                            

3,71  

 R$                         

2.597,00  

203 Loratadina 10mg. Comprimido Unidade 1.000 
 R$                            

0,15  

 R$                            

150,00  

204 
Loratadina 1mg/ml xarope. Frasco com 100 

ml. 
Unidade 1.200 

 R$                            

3,76  

 R$                         

4.512,00  

205 Losartana Potássica 50mg, comprimido Unidade 120.000 
 R$                            

0,13  

 R$                       

15.600,00  



 

 

206 
Manitol 20 %, solução injetável sistema 

fechado, frasco/ampola 250 ml 
Unidade 40 

 R$                            

5,38  

 R$                            

215,20  

207 Mebendazol 100mg, comprimido Unidade 1.500 
 R$                            

0,35  

 R$                            

525,00  

208 
Mebendazol 20mg/ml, suspensão oral, frasco 

com 30mg/ml. 
Unidade 800 

 R$                            

1,55  

 R$                         

1.240,00  

209 Metformina 500mg. Comprimido Unidade 30.000 
 R$                            

0,12  

 R$                         

3.600,00  

210 Metformina 850mg. Comprimido Unidade 100.000 
 R$                            

0,13  

 R$                       

13.000,00  

211 Metildopa 250mg. Comprimido Unidade 18.000 
 R$                            

0,67  

 R$                       

12.060,00  

212 Metildopa 500mg, comprimido Unidade 16.000 
 R$                            

1,32  

 R$                       

21.120,00  

213 
Metilergometrina maleato 0,2mg/ml, solução 

injetável, ampola com 1 ml. 
Unidade 250 

 R$                            

2,27  

 R$                            

567,50  

214 Metoclopramida cloridrato 10mg. Comprimido Unidade 5.000 
 R$                            

0,27  

 R$                         

1.350,00  

215 
Metoclopramida cloridrato 4mg/ml, solução 

oral - gotas, frasco com 10 ml. 
Unidade 800 

 R$                            

1,52  

 R$                         

1.216,00  

216 
Metoclopramida cloridrato solução injetavel, 5 

mg. Ampola com 2 ml 
Unidade 8.000 

 R$                            

0,72  

 R$                         

5.760,00  

217 Metoprolol, succinato  100 mg, comprimido Unidade 500 
 R$                            

1,48  

 R$                            

740,00  

218 Metoprolol, succinato 25 mg, comprimido Unidade 500 
 R$                            

0,61  

 R$                            

305,00  

219 Metoprolol, succinato 50 mg, comprimido Unidade 500 
 R$                            

1,18  

 R$                            

590,00  

220 
Metronidazol  (Benzoilmetonidazol) 40mg/ml. 

Suspenssão oral, frasco com 80ml 
Unidade 150 

 R$                            

8,13  

 R$                         

1.219,50  

221 

Metronidazol 100 mg/g creme vaginal, caixa 

contendo uma bisnaga de 50 gr. Contendo no 

minimo 5 aplicadores. 

Caixa 1.000 
 R$                            

7,62  

 R$                         

7.620,00  

222 Metronidazol 250mg. Comprimido Unidade 10.000 
 R$                            

0,19  

 R$                         

1.900,00  

223 Metronidazol 400mg. Comprimido Unidade 800 
 R$                            

0,38  

 R$                            

304,00  

224 
Metronidazol 5 mg/ml, solução injetável, bolsa 

com 100 ml 
Unidade 400 

 R$                            

4,85  

 R$                         

1.940,00  

225 

Miconazol nitrato 2% creme vaginal, caixa 

contendo uma bisnaga de 80 g.e no minimo 5 

aplicadores. 

Caixa 1.200 
 R$                            

8,20  

 R$                         

9.840,00  

226 
Midazolam 5mg/ml, solução injetavel, ampola 

com 3 ml  
Unidade 500 

 R$                            

9,24  

 R$                         

4.620,00  

227 Morfina sulfato  0,2mg/ml, ampola com 1ml. Unidade 350 
 R$                            

7,93  

 R$                         

2.775,50  

228 Morfina Sulfato 10mg, Comprimido Unidade 650 
 R$                            

2,01  

 R$                         

1.306,50  

229 Morfina Sulfato 30mg Comprimido Unidade 350 
 R$                            

1,80  

 R$                            

630,00  

230 Morfina sulfato 10 mg/ml, ampola com 1ml. Unidade 300 
 R$                            

4,26  

 R$                         

1.278,00  

231 
Naloxona Cloridrato 0,4mg/ml, solução 

injetavel, caixa com 10 ampolas de 1 ml 
Caixa 3 

 R$                          

93,98  

 R$                            

281,94  

232 
Neomicina, associada com bacitracina, 5mg + 

250ui/g, pomada, bisnaga com 10 gramas 
unidade 2.000 

 R$                            

2,76  

 R$                         

5.520,00  



 

 

233 
Neostigmina metilsulfato, 0,5 mg/ml, solução 

injetável, ampola contendo 1 ml 
Unidade 200 

 R$                            

1,09  

 R$                            

218,00  

234 Nifedipina 10 mg sublingual, cápsula Unidade 2.000 
 R$                            

0,39  

 R$                            

780,00  

235 Nifedipina 20 mg retard, Comprimido Unidade 1.500 
 R$                            

0,18  

 R$                            

270,00  

236 Nifedipino 10mg. Comprimido Unidade 12.000 
 R$                            

0,34  

 R$                         

4.080,00  

237 
Nitroprussieto de sódio 25 mg/ml ampola com 

2 ml intravenosso 
Unidade 300 

 R$                          

19,78  

 R$                         

5.934,00  

238 Nitrazepam 5 mg caixa com 20 comprimidos Unidade 120 
 R$                            

8,72  

 R$                         

1.046,40  

239 Nimesulida 100mg. Comprimido Unidade 25.000 
 R$                            

0,13  

 R$                         

3.250,00  

240 
Nistatina 100.000 UI/ML, suspensão oral 

frasco com 50 ml 
Unidade 600 

 R$                            

6,91  

 R$                         

4.146,00  

241 

Nistatina 25.000 UI/G, creme vaginal caixa 

com uma bisnaga de 60 gr. E no minimo 5 

aplicadores. 

Unidade 600 
 R$                            

5,88  

 R$                         

3.528,00  

242 
Nitrato de Prata 10mg/ml  solução oftálmica, 

frasco com 5 ml. 
Unidade 50 

 R$                          

46,00  

 R$                         

2.300,00  

243 Nortriptilina, cloridrato 25mg, capsula Unidade 800 
 R$                            

0,47  

 R$                            

376,00  

244 Nortriptilina, cloridrato 50mg, capsula Unidade 1.000 
 R$                            

0,68  

 R$                            

680,00  

245 
Ocitocina, 5 UI/ML, solução injetavel. Ampola 

com 1 ml 
Unidade 350 

 R$                            

1,75  

 R$                            

612,50  

246 Óleo Mineral puro frasco com 100ml. Unidade 500 
 R$                            

3,57  

 R$                         

1.785,00  

247 Omeprazol 20mg.capsula Unidade 15.000 
 R$                            

0,12  

 R$                         

1.800,00  

248 
Omeprazol 40mg solução injetável, 

frasco/ampola com 10 ml. 
Unidade 350 

 R$                          

46,20  

 R$                       

16.170,00  

249 
Ondansetrona cloridrato, 2 MG/ML, solução 

injetável, ampola com 2 mg 
Unidade 1.800 

 R$                            

1,94  

 R$                         

3.492,00  

250 

Óxido de zinco, associado com vitamina a + 

vitamina d, 150mg + 5.000ui + 900ui /g, 

pomada com 45 gr 

Unidade 30 
 R$                            

4,51  

 R$                            

135,30  

251 Oxibutinina 5 mg caixa com 30 comprimidos Caixa 120 
 R$                          

30,20  

 R$                         

3.624,00  

252 Paroxetina 10 mg caixa com 30 comprimidos Caixa 30 
 R$                          

87,60  

 R$                         

2.628,00  

253 Paroxetina 20 mg caixa com 30 comprimidos Caixa 60 
 R$                          

10,20  

 R$                            

612,00  

254 Paroxetina 25 mg caixa com 30 comprimidos Caixa 60 
 R$                        

133,35  

 R$                         

8.001,00  

255 Paroxetina 30 mg caixa com 30 comprimidos Caixa 60 
 R$                        

206,50  

 R$                       

12.390,00  

256 Paroxetina 40 mg caixa com 30 comprimidos Caixa 30 
 R$                        

207,50  

 R$                         

6.225,00  

257 
Paracetamol 200mg/ml. Solução oral, frasco 

com 15 ml. 
Unidade 6.000 

 R$                            

1,39  

 R$                         

8.340,00  

258 Paracetamol 500mg, Comprimido Unidade 2.000 
 R$                            

0,19  

 R$                            

380,00  



 

 

259 
Periciazina 40 MG/ML, solução oral - gotas 

frasco com 20 ml 
Unidade 60 

 R$                          

18,76  

 R$                         

1.125,60  

260 
Permanganato de Potassio 100mg, 

Comprimido 
Unidade 100 

 R$                            

0,63  

 R$                              

63,00  

261 Permetrina 50 mg/ml, frasco/loção com 60ml. Unidade 300 
 R$                            

3,23  

 R$                            

969,00  

262 
Petidina cloridrato 50mg/ml solução injetável  

ampola com 2 ml 
Unidade 50 

 R$                            

2,93  

 R$                            

146,50  

263 
Piracetam 200 mg/ml,solução injetavel  

ampola com 5 ml . 
Unidade 250 

 R$                            

4,81  

 R$                         

1.202,50  

264 
Prednisolona fosfato sódico, 3 MG/ML, 

solução oral, frasco com 100 ml 
Unidade 500 

 R$                            

9,46  

 R$                         

4.730,00  

265 Prednisona 20mg. Comprimido Unidade 6.000 
 R$                            

0,26  

 R$                         

1.560,00  

266 Prednisona 5mg. Comprimido Unidade 10.000 
 R$                            

0,11  

 R$                         

1.100,00  

267 Prometazina 25mg. Comprimido Unidade 25.000 
 R$                            

0,18  

 R$                         

4.500,00  

268 
Prometazina cloridrato 25mg, solução 

injetavel, ampola com 2 ml. 
Unidade 6.000 

 R$                            

2,64  

 R$                       

15.840,00  

269 
Proximetacaina cloridrato 0,5% - colírio 

anestesico, frasco com 5 ml 
Unidade 30 

 R$                          

10,69  

 R$                            

320,70  

270 Propofol emulsão injetável 10 mg/ml Unidade 100 
 R$                          

20,45  

 R$                         

2.045,00  

271 
Risperidona de 1 mg caixa com 30 

comprimidos Caixa 60 
 R$                            

3,60  

 R$                            

216,00  

272 
Risperidona de 2 mg caixa com 30 

comprimidos 
Caixa 60 

 R$                            

5,33  

 R$                            

319,80  

273 Risperidona de 1 mg /ml frasco com 30 ml FRASCO 30 
 R$                          

16,70  

 R$                            

501,00  

274 Ranitidina, cloridrato 150mg, Comprimido Unidade 25.000 
 R$                            

0,20  

 R$                         

5.000,00  

275 
Ranitidina, cloridrato 25mg. Ampola com 2 

ml.  
Unidade 5.000 

 R$                            

1,22  

 R$                         

6.100,00  

276 
Ringer, associado com lactato de sódio, 

solução injetável, sistema fechado com 500ml 
Unidade 1.600 

 R$                            

3,59  

 R$                         

5.744,00  

277 

Sais para reidratação oral, pó, composto por: 

cloreto sódio 3,5g + glicose 20g, + citrato de 

sódio 2,9g + cloreto de potássio 1,5g, para 

1.000ml de solução pronta, segundo padrão 

oms, envelope contendo 27,9g, Caixa com 50 

envelopes 

Caixa 50 
 R$                          

33,84  

 R$                         

1.692,00  

278 
Salbutamol 0,4mg/ml xarope, Frasco com 100 

ml. 
Unidade 350 

 R$                            

1,59  

 R$                            

556,50  

279 

Salbutamol 100MCG/DOSE, aerosol oral,  

contendo tubo de aluminio com 200 doses 

mais adaptador. 

Unidade 20 
 R$                          

14,10  

 R$                            

282,00  

280 Secnidazol 1000mg. Comprimido Unidade 2.000 
 R$                            

1,38  

 R$                         

2.760,00  

281 Sertralina 25 mg  caixa com 30 comprimidos Caixa 120 
 R$                          

24,30  

 R$                         

2.916,00  

282 Sertralina 50 mg  caixa com 30 comprimidos Caixa 120 
 R$                            

6,50  

 R$                            

780,00  

283 Sertralina 75 mg  caixa com 30 comprimidos Caixa 80 
 R$                        

121,84  

 R$                         

9.747,20  



 

 

284 Sertralina 100 mg  caixa com 30 comprimidos Caixa 50 
 R$                          

10,95  

 R$                            

547,50  

285 Sinvastatina 10mg. Comprimido Unidade 3.000 
 R$                            

0,11  

 R$                            

330,00  

286 Sinvastatina 20mg, Comprimido Unidade 18.000 
 R$                            

0,12  

 R$                         

2.160,00  

287 Sinvastatina 40mg, Comprimido Unidade 25.000 
 R$                            

0,20  

 R$                         

5.000,00  

288 
Succinato de solifenacina 10 mg caixa com 30 

comprimidos  
Caixa 30 

 R$                        

112,35  

 R$                         

3.370,50  

289 
Solucao de Glicose a 5%, solução injetável, 

sistema fechado, ampola com 500ml 
Unidade 4.000 

 R$                            

3,53  

 R$                       

14.120,00  

290 
Sulfadiazina de Prata 1% creme, bisnaga com 

30 g.  
Unidade 300 

 R$                            

6,25  

 R$                         

1.875,00  

291 
Sulfametoxazol associada a Trimetoprima 

400mg +80mg. Comprimido 
Unidade 30.000 

 R$                            

0,22  

 R$                         

6.600,00  

292 

Sulfametoxazol associada a Trimetoprima 

80MG + 16MG/ML, suspensão oral, frasco 

com 100 ml. 

Unidade 2.000 
 R$                            

4,54  

 R$                         

9.080,00  

293 
Sulfato de Magnésio 50%, solução injetavel 

ampola com 10ml. 
Unidade 150 

 R$                            

8,84  

 R$                         

1.326,00  

294 Sulfato Ferroso 25mg/ml, solução oral Xarope  Unidade 150 
 R$                            

1,93  

 R$                            

289,50  

295 
Sulfato Ferroso 25mg/ml, solução oral gotas  

com 30 ml. 
Unidade 150 

 R$                            

1,07  

 R$                            

160,50  

296 Sulfato Ferroso 40mg de ferrro, Comprimido Unidade 100.000 
 R$                            

0,06  

 R$                         

6.000,00  

297 Supositório de Glicerina Infantil 95 % Unidade 60 
 R$                            

1,35  

 R$                              

81,00  

298 Suxametônio, cloreto 500mg.Frasco/Amp. Unidade 30 
 R$                          

31,97  

 R$                            

959,10  

299 Suxametônio, cloreto 250mg.Frasco/Amp. Unidade 60 
 R$                          

34,59  

 R$                         

2.075,40  

300 Suxametônio, cloreto 100 mg.Frasco/Amp. Unidade 100 
 R$                          

20,53  

 R$                         

2.053,00  

301 Tenoxican de 20 mg injetável, frasco ampola  Unidade 500 
 R$                          

10,43  

 R$                         

5.215,00  

302 Tetraciclina 500mg. Comprimido Unidade 500 
 R$                            

1,15  

 R$                            

575,00  

303 
Timolol, maleato 0,5%, solução oftalmica, 

frasco com 5 ml 
Unidade 300 

 R$                            

3,61  

 R$                         

1.083,00  

304 
Tiopental sódica, 500 mg, solução injetável, 

frasco/ampola  
Unidade 12 

 R$                          

26,21  

 R$                            

314,52  

305 Tioridazina cloridrato de 100 mg, Comprimido Unidade 2.000 
 R$                            

1,07  

 R$                         

2.140,00  

306 Tioridazina cloridrato de 25 mg, Comprimido Unidade 10.000 
 R$                            

0,61  

 R$                         

6.100,00  

307 Tioridazina cloridrato de 50 mg, Comprimido Unidade 10.000 
 R$                            

0,72  

 R$                         

7.200,00  

308 
Tramadol 50mg., injetavel - frasco/ampola 2 

ml 
Unidade 1.000 

 R$                            

1,56  

 R$                         

1.560,00  

309 Tramadol cloridrato 50mg, Comprimido Unidade 2.000 
 R$                            

0,63  

 R$                         

1.260,00  

310 Valproato de Sódio 500mg, Comprimido Unidade 15.000 
 R$                            

0,84  

 R$                       

12.600,00  

311 
Valproato de Sódio 50mg/ml xarope, frasco 

com 100 ml. 
Unidade 400 

 R$                            

5,47  

 R$                         

2.188,00  



 

 

312 Varfarina sodica 5mg, Comprimido Unidade 500 
 R$                            

0,25  

 R$                            

125,00  

313 
Vitaminas do complexo B, B1, B2, B5, B6 E 

PP, solução injetével, ampola com 2 ml. 
Unidade 2.000 

 R$                            

1,93  

 R$                         

3.860,00  

 

 

MATERIAL MEDICO 

HOSPITALAR – LOTE II 
 

    

314 

Abaixador de Língua, pacote com 100 

unidades com dados de identificação e 

procedência, espátula de madeira convencional 

com extremidade arredondada, de uso único, 

sem rebarbas. 

Pacote 150 
 R$                            

4,42  

 R$                            

663,00  

315 
Adaptador para transferência de fluidos ponta 

dupla pacote com 100 unidades 
Pacote 50 

 R$                          

97,00  

 R$                         

4.850,00  

316 

Água Destilada, frasco com 1.000 ml. 

Embalagem contendo dados de identificação 

n° do lote, mês e ano de fabricação e validade 

Litro 150 
 R$                          

11,55  

 R$                         

1.732,50  

317 

Água Oxigenada 10 vol 1000ml, uso hospitalar 

embalagem fosca com dados de identificação e 

procedência, data de fabricação, tempo de 

validade e registro em órgão competente. 

Litro 240 
 R$                            

5,55  

 R$                         

1.332,00  

318 

Agulha Hipodérmica 13X4,5, (G 26) agulha 

hipodérmica descartável, corpo de aço inox 

cromado ou material apropriado e atóxico, 

bisel médio com protetor na haste, canhão 

plástico, embalagem individual, invólucro 

resistente ao manuseio, lacre capaz de manter 

sua integridade.Caixa com 100 unidades. 

Caixa 800 
 R$                            

9,70  

 R$                         

7.760,00  

319 

Agulha Hipodérmica 25X7, (G 22) agulha 

hipodérmica descartável, corpo de aço inox 

cromado ou material apropriado e atóxico, 

bisel médio com protetor na haste, canhão 

plástico, embalagem individual, invólucro 

resistente ao manuseio, lacre capaz de manter 

sua integridade.Caixa com 100 unidades. 

Caixa 250 
 R$                            

9,45  

 R$                         

2.362,50  

320 

Agulha Hipodérmica 25X8, (G 21) agulha 

hipodérmica descartável, corpo de aço inox 

cromado ou material apropriado e atóxico, 

bisel médio com protetor na haste, canhão 

plástico, embalagem individual, invólucro 

resistente ao manuseio, lacre capaz de manter 

sua integridade.Caixa com 100 unidades. 

Caixa 250 
 R$                          

10,78  

 R$                         

2.695,00  



 

 

321 

Agulha Hipodérmica 40X12, (G 18) agulha 

hipodérmica descartável, corpo de aço inox 

cromado ou material apropriado e atóxico, 

bisel médio com protetor na haste, canhão 

plástico, embalagem individual, invólucro 

resistente ao manuseio, lacre capaz de manter 

sua integridade.Caixa com 100 unidades. 

Caixa 150 
 R$                          

17,94  

 R$                         

2.691,00  

322 

Agulha Anestesica Raquidiana descartável, 

confeccionada em açp inox. Quincker, Bisel 

com corte perfeito, sem ranhuras (tipo lancet 

point), calibre 25G x 3 1\2, canhão em material 

plástico resistente, translucido. Embalagem 

individual, esteril em material que promova 

barreira microbiana e abertura asseptica. A 

apresentação do produto deverá obdecer a 

Legislação atual vigente 

UNIDADE 350 
 R$                            

8,98  

 R$                         

3.143,00  

323 

Álcool Etílico a 70º, unidades com dados de 

identificação e procedência, data de fabricação, 

tempo de validade e registro em órgão 

competente, frasco com 1000ml. 

Frasco 500 
 R$                            

8,58  

 R$                         

4.290,00  

324 

Álcool Etílico a 96º, unidades com dados de 

identificação e procedência, data de fabricação, 

tempo de validade e registro em órgão 

competente, frasco com 1000ml. 

Frasco 24 
 R$                            

9,05  

 R$                            

217,20  

325 

Álcool Iodado 1%, unidades com dados de 

identificação e procedência, data de fabricação, 

tempo de validade e registro em órgão 

competente, frasco com 1000ml. 

Frasco 5 
 R$                          

16,07  

 R$                              

80,35  

326 

Algodão Hidrófilo, pacote com 500g, 

apresentado em mantas uniforme, macio, 

isento de impurezas, com boa absorção, 

envolvido em papel especial. 

Pacote 600 
 R$                          

13,07  

 R$                         

7.842,00  

327 
Algodão Ortopédico, em manta, 15 cm x 100,  

pacote com 420g 
Pacote 15 

 R$                          

14,14  

 R$                            

212,10  

328 

Almotolia Bico Curvo 250ml. Plastico branco, 

recipiente com tampa enroscada bico longo e 

com protetor rigido, confeccionado em plastico 

ou similar flexivel, resistente a desinfeccoes. 

Unidade 30 
 R$                            

4,41  

 R$                            

132,30  

329 

Almotolia Bico Curvo 250ml. Plastico marron, 

recipiente com tampa enroscada bico longo e 

com protetor rigido, confeccionado em plastico 

ou similar flexivel, resistente a desinfeccoes. 

Unidade 30 
 R$                            

4,44  

 R$                            

133,20  

330 

Almotolia Bico Reto 500ml. Plastico/branco 

recipiente com tampa enroscada, bico longo e 

com protetor rigido, confeccionado em plástico 

ou similar flexível,  resistente a desinfecções. 

Unidade 80 
 R$                            

4,18  

 R$                            

334,40  



 

 

331 

Almotolia Bico Reto 500ml. Plastico/escuro 

recipiente com tampa enroscada, bico longo e 

com protetor rigido, confeccionado em plástico 

ou similar flexível,  resistente a desinfecções. 

Unidade 80 
 R$                            

7,33  

 R$                            

586,40  

332 

Atadura de Crepom 10X4,5 cm, confeccionada 

em tecido de algodão da melhor qualidade com 

propriedades elásticas no sentido longitudinal e 

transversal enrolada em si. Pacote com 12 

unidades com treze fios por cm², rolo com 

1,25m de espessura 

Pacote 500 
 R$                            

8,76  

 R$                         

4.380,00  

333 

Atadura de Crepom 15X4,5 cm, confeccionada 

em tecido de algodão da melhor qualidade com 

propriedades elásticas no sentido longitudinal e 

transversal enrolada em si. Pacote com 12 

unidades com treze fios por cm², rolo com 

1,25m de espessura. 

Pacote 500 
 R$                          

14,08  

 R$                         

7.040,00  

334 

Atadura de Crepom 20X4,5 cm, confeccionada 

em tecido de algodão da melhor qualidade com 

propriedades elásticas no sentido longitudinal e 

transversal enrolada em si. Pacote com 12 

unidades com treze fios por cm², rolo com 

1,25m de espessura. 

Pacote 400 
 R$                          

10,84  

 R$                         

4.336,00  

335 

Atadura de Crepom 30X4,5 cm, confeccionada 

em tecido de algodão da melhor qualidade com 

propriedades elásticas no sentido longitudinal e 

transversal enrolada em si. Pacote com 12 

unidades com treze fios por cm² 

Pacote 40 
 R$                          

16,72  

 R$                            

668,80  

336 

Atadura Gessada 10x3,0, secagem rápida, 

tempo de secagem de 4 a 7 minutos, 

confeccionada em tecido de algodão da melhor 

qualidade com propriedades elásticas no 

sentido longitudinal e transversal enrolada em 

si. Pacote 24 com unidades, com nove fios por 

cm², rolo com 3m de espessura. 

Pacote 20 
 R$                          

43,40  

 R$                            

868,00  

337 

Atadura Gessada 15x3,0 secagem rápida, 

tempo de secagem de 4 a 7 minutos, 

confeccionada em tecido de algodão da melhor 

qualidade com propriedades elásticas no 

sentido longitudinal e transversal enrolada em 

si. Pacote com 24 unidades, com nove fios por 

cm², rolo com 2m de espessura. 

Pacote 20 
 R$                          

53,90  

 R$                         

1.078,00  



 

 

338 

Atadura Gessada 20X4,0cm. Rapida tempo de 

secagem de 4 a 7 min estabilizada, impregnada 

com gesso coloidal e com lateral de corte 

sinuoso para evitar desfiamento e 

consequentemente o garroteamento na 

aplicação. sem emendas, na cor  branca, 

saturável com água a temperatura de 20°c a 

25°c, tempo de imersão em dois segundos, 

secagem de 5 a 6 minutos, capacidade de carga 

após 30 minutos, enrolamento em tubo plástico 

perfurado, sendo envolvida com papel 

parafinado, embalagem em saco plástico, 

pacote com 24 unidades. rolo com 2m de 

espessura. 

Pacote 10 
 R$                          

88,23  

 R$                            

882,30  

339 
AVENTAL DESCARTAVEL, pacote com 10 

unidades.  
Pacote 300 

 R$                          

59,40  

 R$                       

17.820,00  

340 

BOLSA PARA COLOSTOMIA - drenável 

com orifício 50mm,de plástico transparente, 

flexível, composta de uma peças de formato 

anatônico com barreira protetora da pele, 

hidrocolóide, recoberta por papel, com guia de 

medição impressa, recortável de 19 mm a 64 

mm. drenável com clipe de selagem individual 

com adesivo micropore. embalagem contendo 

dados de idendificação, procedência e data de 

valildade 

Unidade 50 
 R$                          

19,85  

 R$                            

992,50  

341 

Campo Cirúrgico, aplicação: Cirurgia Geral, 

Material: SMS, Dimensão: Cerca de 45 X 50 

cm, Esterilidade: Estéril, Uso Único.pacote 

com 50 unidades. 

Pacote 800 
 R$                          

96,94  

 R$                       

77.552,00  

342 

Campo Operatório 25x28 cm, pré lavado, 

esteril, fabricado em tecido hidrofilo 100% 

algodão, apresentando em uma das suas  

extremidade cadarço de alça dupla deve 

possuir filamento radiopaco, atóxico, 

apirogênico, descartável e de uso único, 

embalagem grau cirurgico, 15 fios por cm2, 

pacote com 5 unidades,  com registro na 

ANVISA 

pacote 400 
 R$                            

7,24  

 R$                         

2.896,00  

343 

Campo Cirúrgico, Tipo: Fenestrado, 

Aplicação: Cirurgia Geral, Material: Sms, 

Dimensão: Cerca De 50 X 50 Cm, 

Esterilidade: Estéril, Uso Único. 

Unidade 80 
 R$                          

53,09  

 R$                         

4.247,20  

344 
Campo cirurgico, 40x40 cm. Estéril, embalado 

individualmente, pacote c/50 unid. 
Pacote 5 

 R$                          

37,10  

 R$                            

185,50  

345 

Cateter nasal para oxigênio, tipo óculos, 

flexível, descartável, anatômico, com sistema 

de fixação que não cause desconforto ao 

paciente. Embalagem individual estéril com 

dados de identificação e procedência, data tipo 

de esterilização e tempo de validade 

Unidade 800 
 R$                            

1,61  

 R$                         

1.288,00  

346 
Cateter para Venopuncao nº 14 G radiopaco, 

descartável, com câmara, transp de refluxo. 
Unidade 150 

 R$                            

1,13  

 R$                            

169,50  



 

 

347 
Cateter para Venopuncao nº 16 G radiopaco, 

descartável, com câmara, transp de refluxo. 
Unidade 300 

 R$                            

0,97  

 R$                            

291,00  

348 
Cateter para Venopunção nº 18 G radiopaco, 

descartável, com câmara, transp de refluxo. 
Unidade 500 

 R$                            

1,00  

 R$                            

500,00  

349 
Cateter para Venopunção nº 20 G radiopaco, 

descartável, com câmara, transp de refluxo. 
Unidade 2.500 

 R$                            

0,95  

 R$                         

2.375,00  

350 
Cateter para Venopunção nº 22 G radiopaco, 

descartável, com câmara, transp de refluxo. 
Unidade 2.000 

 R$                            

1,06  

 R$                         

2.120,00  

351 
Cateter para Venopunção nº 24 G radiopaco, 

descartável, com câmara, transp de refluxo. 
Unidade 1.500 

 R$                            

1,13  

 R$                         

1.695,00  

352 
Clamp de duas vias, hipoalergico, descartavel, 

embalado individualmente. 
Unidade 250 

 R$                            

0,49  

 R$                            

122,50  

353 

Clorexidina Degermante 2%, frasco 1000ml, 

embalagem com todos os dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, 

tempo de validade  e registro em orgão 

competente. 

Litro 150 
 R$                          

21,37  

 R$                         

3.205,50  

354 
Clorexidina digliconato 0,5%, solução 

alcoolica, frasco com 1000 ml 
Litro 12 

 R$                          

13,07  

 R$                            

156,84  

355 Coletor de Materiais Perfurocortantes 13 litros Unidade 400 
 R$                            

8,22  

 R$                         

3.288,00  

356 Coletor de Materiais Perfurocortantes 7 litros Unidade 800 
 R$                            

6,16  

 R$                         

4.928,00  

357 Coletor de Materiais Perfurocortantes 20 litros Unidade 200 
 R$                            

9,37  

 R$                         

1.874,00  

358 
Coletor de Urina sistema aberto, de  2000 ml, 

descartável. 
Unidade 50 

 R$                            

2,70  

 R$                            

135,00  

359 
Coletor de Urina Universal, Estéril, Sistema 

Fechado, de 2litros. 
Unidade 300 

 R$                            

2,95  

 R$                            

885,00  

360 

Coletor de Urina, em PVC transparente, 

sistema aberto, graduação de 100 a 2000 ml, 

tubo em PVC maleável, 1,20m 

aproximadamente, descartável, com 

dispositivo de incontinência masculino. 

Unidade 150 
 R$                            

3,47  

 R$                            

520,50  

361 

Compressa cirúgica 7,5x7,5, estéril,  com 

tecido tipo tela de algodão, 13 fios, tecido 

altamente absorvente, macio e agradável, 

isento de impurezas, com dobras para dentro 

da compressa, especialmente tratado para fins 

cirúrgicos e curativos, pacote c/ 10 unidades. 

Pacote 30.000 
 R$                            

0,61  

 R$                       

18.300,00  

362 

Compressa Cirúrgica 7,5X7,5, com tecido tipo 

tela de algodão, 11 fios, tecido altamente 

absorvente, macio e agradável, isento de 

impurezas, com dobras para dentro da 

compressa, especialmente tratado para fins 

cirúrgicos e curativos, pacote com 500 

unidades. 

Pacote 1.000 
 R$                          

14,54  

 R$                       

14.540,00  

363 

Dispositivo para incontinencia urinaria n°6, 

com 10 unidades em latex natural, flexível, 

elástico, anatômico, hipoalergênico, resistente 

à urina e ao calor, aderente, extremidade distal 

com reforço no funil para conexão adequada 

ao coletor de urina, com fita adesiva para 

fixação. 

Unidade 200 
 R$                          

13,50  

 R$                         

2.700,00  



 

 

364 

Dispositivo para incontinencia urinaria n° 5, 

com 10 unidades em latex natural, flexível, 

elástico, anatômico, hipoalergênico, resistente 

à urina e ao calor, aderente, extremidade distal 

com reforço no funil para conexão adequada 

ao coletor de urina, com fita adesiva para 

fixação. 

Unidade 50 
 R$                          

16,75  

 R$                            

837,50  

365 

Dispositivo para incontinencia urinaria n°7, 

com 10 unidades em latex natural, flexível, 

elástico, anatômico, hipoalergênico, resistente 

à urina e ao calor, aderente, extremidade distal 

com reforço no funil para conexão adequada 

ao coletor de urina, com fita adesiva para 

fixação. 

Unidade 400 
 R$                          

19,27  

 R$                         

7.708,00  

366 

Dreno de penrose nº 1, confeccionado em látex 

natural, flexível, formato tubular, uniforme em 

toda sua extensão com  paredes finas e 

maleáveis. com dados de identificação e 

procedência. Pacote com 12 unidades. 

Pacote 10 
 R$                          

22,00  

 R$                            

220,00  

367 

Dreno de penrose nº 2, confeccionado em látex 

natural, flexível, formato tubular, uniforme em 

toda sua extensão com  paredes finas e 

maleáveis. com dados de identificação e 

procedência. Pacote com 12 unidades. 

Pacote 10 
 R$                          

24,83  

 R$                            

248,30  

368 

Dreno de penrose nº 3, confeccionado em látex 

natural, flexível, formato tubular, uniforme em 

toda sua extensão com  paredes finas e 

maleáveis. com dados de identificação e 

procedência. Pacote com 12 unidades. 

Pacote 10 
 R$                          

35,06  

 R$                            

350,60  

369 

Dreno de penrose nº 4, confeccionado em látex 

natural, flexível, formato tubular, uniforme em 

toda sua extensão com  paredes finas e 

maleáveis. com dados de identificação e 

procedência. Pacote com 12 unidades. 

Pacote 10 
 R$                          

29,58  

 R$                            

295,80  

370 
Detergente Enzimático, embalagem com 01 

litro 
Unidade 25 

 R$                          

50,98  

 R$                         

1.274,50  

371 

Eletrodo para ECG - PARA 

MONITORIZAÇÃO CARDIOLÓGICA  

precordial, descartável, pequeno, com 

revestimento externo plástico, esponjoso, com 

excelente adesividade e placa de contato 

pequeno, recoberto de gel expesso que não seja 

retirado com facilidade. fabricado com fino 

tecido a base de fibras. embalagem contendo 

dados de identificação, procedência e data de 

validade. Caixa com 50 unidades 

Caixa 15 
 R$                          

18,44  

 R$                            

276,60  



 

 

372 

Embalagem descartável p/esterilização 

hipoalérgica 90x90 cm, embalagens 

descartáveis para esterilizações-sms. 100% 

polipropileno com porosidade controlada 

gramatura leve, tipo não tecido embalagem em 

folhas. Atóxica hipoalérgica. Maleável 

resistente a ruptura e estouro. Na medida de 

(90x90) cm, incinerável e reciclável. 

Esterelização através de óxido de eliteno gás, 

formaldeído  vapor saturado ou peroxido de 

hidrogênio. 

Unidade 20 
 R$                          

29,33  

 R$                            

586,60  

373 

Embalagem descartável p/esterilização 

hipoalérgica 100x100 cm, embalagens 

descartáveis para esterilizações-sms. 100% 

polipropileno com porosidade controlada 

gramatura leve, tipo não tecido embalagem em 

folhas. Atóxica hipoalérgica. Maleável 

resistente a ruptura e estouro. Na medida de 

(100x100) cm, incinerável e reciclável. 

Esterelização através de óxido de eliteno gás, 

formaldeído  vapor saturado ou peroxido de 

hidrogênio. 

Unidade 15 
 R$                          

73,10  

 R$                         

1.096,50  

374 

Embalagem descartável p/esterilização 

hipoalérgica 120x120 cm, embalagens 

descartáveis para esterilizações-sms. 100% 

polipropileno com porosidade controlada 

gramatura leve, tipo não tecido embalagem em 

folhas. Atóxica hipoalérgica. Maleável 

resistente a ruptura e estouro. Na medida de 

(120x120) cm, incinerável e reciclável. 

Esterelização através de óxido de eliteno gás, 

formaldeído  vapor saturado ou peroxido de 

hidrogênio. 

Unidade 20 
 R$                          

70,40  

 R$                         

1.408,00  

375 

Equipo de Transfusão de Sangue com Cânula 

Dupla flexível, filtro. equipo para transfusão de 

hemoderivados composto de lanceta com ponta 

perfurante com câmara de gotejamento 

transparente, filtro com poros de 200 

micra,regulador de fluxo tipo rolete, tubo 

flexível, transparente,medindo no mínimo 1,2 

m, conector ____ macho.estéril, atòxico, 

apirogênico, embalagem individual de papel 

grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico, 

constando externamente dados de identificação 

e procedência, data e tipo de esterilização, 

tempo de validade registro em orgão 

competente. 

Unidade 150 
 R$                            

3,91  

 R$                            

586,50  

376 

EQUIPO para NUTRIÇÃO PARENTERAL 

contendo dados de identificação e procedência 

data de validade tipo de esterelização tempo de 

validade e registro em orgão competente. 

Unidade 50 
 R$                            

1,61  

 R$                              

80,50  



 

 

377 

EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS  c/ 

pinça roldana c/ injetor lateral equipo para soro 

em tubo de pvc de 1,2 m, pinça rolete para 

controle de fluxo, embalagem em blister 

estéril, apirogênico, com ponta vazadora com 

protetor, macro gotas padrão, conector com 

protetor, embalagem com papel grau cirúrgico, 

contendo dados de dentificação e procedência, 

data de validade, tipo de esterilização, tempo 

de validade e registro erm órgão competente. 

Unidade 15.000 
 R$                            

1,50  

 R$                       

22.500,00  

378 

EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS 

pacote com 100 unidades. c/ pinça roldana 

composta de lanceta com ponta perfurante, 

escalonada, regulador de fluxo tipo rolete; tubo 

flexível em pvc, transparente, medindo no 

mínimo 1,20 metros, com injetor lateral com 

membrana autovedante c/ filtro de ar hidrófobo 

e adaptador luer. estéril, atóxico, apirogênio, 

embalagem individual em papel grau cirúrgico 

e filme termoplástico, com abertura em pétala, 

constando de dados de identificação e 

procedência, data e tipo esterelização, tempo 

de validade e registro em órgão competente. 

Pacote com 100 unidades. 

Pacote 50 
 R$                            

1,60  

 R$                              

80,00  

379 

Escova Cervical esteril, pacote com 100 

unidades, c/ cerdas macias, medindo 20 cm, 

embalagem  estéril, em papel grau cirúrgico 

constando  externamente dados de 

identificação e procedência, data, tipo de 

esterelização, prazo de validade e registro em 

orgão competente. 

Pacote 15 
 R$                          

38,25  

 R$                            

573,75  

380 

Escova Cirurgica com Solucao Degermante de 

Clorexidina a 2%, c/ cerdas macias, medindo 

20 cm, embalagem individual estéril, em papel 

grau cirúrgico constando externamente dados 

de identificação e procedência, data, tipo de 

esterelização, prazo de validade e registro em 

orgão competente. 

Unidade 50 
 R$                            

2,65  

 R$                            

132,50  

381 

Esparadrapo 13cmX4,5m, esparadrapo com 

dorso de tecido de algodão, impermeabilizante 

em uma das faces e com massa adesiva a base 

de óxido de zinco e borracha na outra, na cor 

branca, utilizável em temperaturas entre 0 e 60 

graus centígrados, com forte aderencia. 

Unidade 50 
 R$                          

10,47  

 R$                            

523,50  

382 

Esparadrapo Antialergico  10cmX4,5m.cor 

branca confeccionado em tecido de fio de 

algodão e isento de substâncias alérgenas 

enrolado em carretel plástico com capa plástica 

de proteção, com forte adesão à pele, excelente 

flexibilidade, resistente e impermeável. 

Unidade 2.000 
 R$                            

6,87  

 R$                       

13.740,00  

383 

Espátula de Ayres, de madeira descartável, 

pacote com 100 unidades, com dados de 

identificação e procedência. 

Pacote 15 
 R$                          

10,22  

 R$                            

153,30  



 

 

384 

Especulo descartável não lubrificado G, 

esterilizado,embalado individual, estéril em 

papel grau cirúrgico constando dados de 

identificação procedência, data, tipo de 

esterilizção, validade e registro em órgão 

competente. 

Unidade 400 
 R$                            

1,19  

 R$                            

476,00  

385 

Especulo descartável não lubrificado M, 

esterilizado,embalado individual, estéril em 

papel grau cirúrgico constando dados de 

identificação procedência, data, tipo de 

esterilizção, validade e registro em órgão 

competente. 

Unidade 1.000 
 R$                            

1,27  

 R$                         

1.270,00  

386 

Especulo descartável não lubrificado P, 

esterilizado,embalado individual, estéril em 

papel grau cirúrgico constando dados de 

identificação procedência, data, tipo de 

esterilizção, validade e registro em órgão 

competente. 

Unidade 750 
 R$                            

1,20  

 R$                            

900,00  

387 

Éter Sulfúrico, líquido incolor, de odor 

penetrante, inflamável e volátil, concentração 

de 35%. Embalagem com dados de 

identificação e procedência, data de fabricação 

expedida por órgão competente. Frasco com 

1000ml 

Litro 12 
 R$                          

41,68  

 R$                            

500,16  

388 

Fralda Descartável Adulto Geriatrica media, de 

40kg a 70 kg, formato anatomico, alto grau de 

absorvencia, possuir camada interna de gel, 

retentor de umidade, composto por fibras de 

celulose antialergica atóxicam barreira contra 

vazamento e no minimo 03 fios de elastico e 

02 fitas adesivas de cada lado. O produto 

deverá ser acondicionado em embalagem 

impermeavel, acondicionadas em pacotes com 

no minimo 08 unidades. Constar externamente 

identificação, fabricação, validade, lote e 

procedencia. Pacotes com no minimo 08 

unidades 

Pacote 180 
 R$                          

13,76  

 R$                         

2.476,80  

389 Filme RX 24 x 30. Caixa com 100 unidades Caixa 60 
 R$                        

244,51  

 R$                       

14.670,60  

390 Filme RX 30 x 40. Caixa com 100 unidades Caixa 40 
 R$                        

363,72  

 R$                       

14.548,80  

391 Filme RX 35 x 35. Caixa com 100 unidades Caixa 50 
 R$                        

396,86  

 R$                       

19.843,00  

392 Filme RX 35 x 43. Caixa com 100 unidades Caixa 30 
 R$                        

468,12  

 R$                       

14.043,60  

393 

Fio Catgut cromado 0: fio de sutura absorvível, 

com agulha cilíndrica de ½ circulo e 4,0cm. 

Fio de 70, apresentando caixa com 24 

envelopes. 

Caixa 6 
 R$                        

100,54  

 R$                            

603,24  

394 

Fio Catgut cromado 1.0  fio de sutura 

absorvível, com agulha cilíndrica de ½ circulo 

e 4,0cm. Fio de 70, apresentando caixa com 24 

envelopes. 

Caixa 5 
 R$                        

105,34  

 R$                            

526,70  

395 

Fio Catgut cromado 2: fio de sutura absorvível, 

com agulha cilíndrica de ½ circulo e 3,5cm. 

Fio de 70, apresentando caixa com 24 

envelopes. 

Caixa 5 
 R$                          

99,33  

 R$                            

496,65  



 

 

396 

Fio Catgut cromado 3: fio de sutura absorvível, 

com agulha cilíndrica de ½ circulo e 2,0 cm. 

Fio de 70, apresentando caixa com 24 

envelopes. 

Caixa 5 
 R$                        

105,60  

 R$                            

528,00  

397 

Fio Catgut cromado 3, fio de sutura absorvível, 

com agulha, comprimento: compr. Mínimo 70 

cm, tipo agulha:1/2 círculo cilíndrica, 

comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: 

estéril 

Caixa 10 
 R$                        

106,78  

 R$                         

1.067,80  

398 

Fio Catgut cromado 4: fio de sutura absorvível, 

com agulha cilíndrica de ½ circulo e 3,0cm. 

Fio de 70, apresentando caixa com 24 

envelopes. 

Caixa 5 
 R$                          

99,75  

 R$                            

498,75  

399 

Fio Catgut Simples 0: fio de sutura absorvível, 

com agulha cilíndrica de ½ circulo e 4cm. Fio 

de 70, apresentando caixa com 24 envelopes. 

Caixa 30 
 R$                        

111,11  

 R$                         

3.333,30  

400 

Fio Catgut Simples 1: fio de sutura absorvível, 

com agulha cilíndrica de ½ circulo e 3,0 cm. 

Fio de 70, apresentando caixa com 24 

envelopes. 

Caixa 30 
 R$                        

106,88  

 R$                         

3.206,40  

401 

Fio Catgut Simples 2: fio de sutura absorvível, 

com agulha cilíndrica de ½ circulo e 3,0cm. 

Fio de 70, apresentando caixa com 24 

envelopes. 

Caixa 30 
 R$                        

100,41  

 R$                         

3.012,30  

402 

Fio Catgut Simples 3: fio de sutura absorvível, 

com agulha cilíndrica de ½ circulo e 3,0cm. 

Fio de 70, apresentando caixa com 24 

envelopes. 

Caixa 30 
 R$                        

109,84  

 R$                         

3.295,20  

403 

Fio Catgut Simples 4: fio de sutura absorvível, 

com agulha cilíndrica de ½ circulo e 2,5 cm. 

Fio de 70, apresentando caixa com 24 

envelopes. 

Caixa 30 
 R$                        

106,43  

 R$                         

3.192,90  

404 

Fio Catgut Simples 5: fio de sutura absorvível, 

com agulha cilíndrica de ½ circulo e 1,5 cm. 

Fio de 70, apresentando caixa com 24 

envelopes. 

Caixa 5 
 R$                          

88,64  

 R$                            

443,20  

405 

Fio de Algodão 0, sutura inabsorvível de 

algodão preto, diâmetro 0 com agulha 

cilíndrica de  ½ circulo de 4,5cm. Caixa 15 

unidades 

Caixa 5 
 R$                          

48,13  

 R$                            

240,65  

406 

Fio de polipropileno 0, fio de sutura 

inabsorvível com agulha de ½ círculo, cortante 

de 3,0cm, fio de 45cm, cuticular, caixa com 24 

unidades. 

Caixa 20 
 R$                          

65,23  

 R$                         

1.304,60  

407 

Fio Monofilamento de Nylon 0-0, fio de sutura 

inabsorvível com agulha de ½ círculo, cortante 

de 2,0 cm, fio de 45cm, cuticular, caixa com 

24 unidades. 

Caixa 3 
 R$                          

42,46  

 R$                            

127,38  

408 

Fio Monofilamento de Nylon 1-0, fio de sutura 

inabsorvível com agulha de ½ círculo, cortante 

de 3,5cm, fio de 45cm, cuticular, caixa com 24 

unidades. 

Caixa 3 
 R$                          

44,55  

 R$                            

133,65  

409 

Fio Monofilamento de Nylon 2-0, fio de sutura 

inabsorvível com agulha de ½ círculo, cortante 

de 4,0cm, fio de 45cm, cuticular, caixa com 24 

unidades. 

Caixa 3 
 R$                          

52,95  

 R$                            

158,85  



 

 

410 

Fio Monofilamento de Nylon 3-0, fio de sutura 

inabsorvível com agulha de ½ círculo, cortante 

de 4,0 cm, fio de 45cm, cuticular, caixa com 

24 unidades. 

Caixa 15 
 R$                          

59,66  

 R$                            

894,90  

411 

Fio Monofilamento de Nylon 4-0, fio de sutura 

inabsorvível com agulha de ½ círculo, cortante 

de 2,5cm, fio de 45cm, cuticular, caixa com 24 

unidades. 

Caixa 5 
 R$                          

50,81  

 R$                            

254,05  

412 

Fio Monofilamento de Nylon 4-0, fio de sutura 

inabsorvível com agulha de ½ círculo, cortante 

de 4,0cm, fio de 45cm, cuticular, caixa com 24 

unidades. 

Caixa 5 
 R$                          

44,62  

 R$                            

223,10  

413 

Fio Monofilamento de Nylon 5-0, fio de sutura 

inabsorvível com agulha de ½ círculo, cortante 

de 2,5cm, fio de 45cm, cuticular, caixa com 24 

unidades. 

Caixa 5 
 R$                          

53,49  

 R$                            

267,45  

414 

Fio Monofilamento de Nylon 6-0, fio de sutura 

inabsorvível com agulha de ½ círculo, cortante 

de 2,5cm, fio de 45cm, cuticular, caixa com 24 

unidades. 

Caixa 5 
 R$                          

44,68  

 R$                            

223,40  

415 

Fio Seda 3-0 45 cm com agulha 17 mm (3/8)  

estéril, fio de sutura para uso odontologico, 

não absorvivel, caixa com 24 unidades 

Caixa 10 
 R$                          

48,29  

 R$                            

482,90  

416 
Fita Adesiva Hospitalar 19x50mm, material 

crepe, cor branca 
Unidade 100 

 R$                            

4,33  

 R$                            

433,00  

417 

Fita Reagente para determinacao de Glicose no 

sangue, (compativel com aparelho ON CALL 

PLUS). Caixa com 50 unidades. 

Caixa 1.000 
 R$                          

38,05  

 R$                       

38.050,00  

418 

Fita teste para Autoclave 19mmX30m, fita 

adesiva com dorso de papel crespado tratado, 

com impressão de um sinalizador visual de 

passagem pelo processo de esterilização em 

autoclave e com adesivo especial para ter bom 

desempenho em alta temperatura. Rolo com 50 

mts. 

Unidade 50 
 R$                            

5,06  

 R$                            

253,00  

419 

Fixador Citológico, frasco Spray com 100ml. 

Composição Álcool Etílico Extra Fino 95%, 

Carbowax 2,5%, Propelente: butano-propano 

40% (80/20) 

Unidade 50 
 R$                          

13,97  

 R$                            

698,50  

420 
Fixador para Raio-X, Processadora 

Automática, Galão c/ 38 litros. 
Galão 10 

 R$                        

218,58  

 R$                         

2.185,80  

421 

Formol solução 10%, solução aquosa 1.000 ml. 

de formaldeido e metanol na concentração de 

10%. embalagem com dados de identificação e 

procedência, data de fabricação, tempo de 

validade e registro em órgão competente. 

Litro 2 
 R$                          

15,61  

 R$                              

31,22  



 

 

422 

Gel para Ultrassonografia, frasco com 1000ml. 

Com boa consistência, embalagem com dados 

de identificação e procedência, pata de 

fabricação e  tempo de validade. 

Frasco 180 
 R$                            

8,57  

 R$                         

1.542,60  

423 
Glicerina Bi-destilada, de 500 ml, com sonda 

retal, dosagem de 12%. 
Frasco 400 

 R$                          

17,20  

 R$                         

6.880,00  

424 

Glicerol, aspecto físico: Líquido Viscoso, 

Incolor, Higroscópico, Fórmula Química: 

C3h8o3, Peso Molecular: 92,09 G/Mol, Teor 

De Pureza Mínima de 99% 

Litro 2 
 R$                          

29,17  

 R$                              

58,34  

425 
Guia de Intubacao (Mandril) para sonda com 

botao, adulto, estéril.  
Unidade 3 

 R$                          

53,17  

 R$                            

159,51  

426 
Lençol de uso hospitalar de papel tamanho 50 

x 50 com 2 rolos 
Rolos 180 

 R$                          

13,13  

 R$                         

2.363,40  

427 
Lençol de uso hospitalar de papel tamanho 70 

x 50 com 2 rolos 
Rolos 200 

 R$                          

15,05  

 R$                         

3.010,00  

428 

Lâmina de Bisturi nº 23, caixa com 100 

unidades com dados de identificação e 

procedência, tempo de validade e registro em 

órgão competente, aço inoxidável, invólucro 

em alumínio, individual. 

Caixa 20 
 R$                          

31,82  

 R$                            

636,40  

429 

Lâmina de Bisturi nº 24, caixa com 100 

unidades com dados de identificação e 

procedência, tempo de validade e registro em 

órgão competente, aço inoxidável, invólucro 

em alumínio, individual. 

Caixa 30 
 R$                          

36,70  

 R$                         

1.101,00  

430 
Lâmina Microscópio, vidro, fosca cortada, 76 

mm X 26 mm, caixa com 50 unidades. 
Caixa 10 

 R$                            

5,38  

 R$                              

53,80  

431 
Lanceta com lamina em aço inoxidável, estéril, 

trifacetada, caixa com 100 unid. 
Caixa 50 

 R$                          

19,24  

 R$                            

962,00  

432 Iodo a 2%, com 1000ml Litro 2 
 R$                          

31,67  

 R$                              

63,34  

433 

Luva cirúrgica estéril n° 7,0 luva cirúrgica 

estéril, formato anatômico, punho longo com 

bainha, alta sensibilidade, lubrificação em pó 

bio-absorvível ajustável. 

Par 400 
 R$                            

1,94  

 R$                            

776,00  

434 

Luva Cirúrgica estéril nº 7,5, luva cirúrgica 

estéril, formato anatômico, punho longa com 

bainha alta sensibilidade, lubrificação em pó 

bio-absorvível ajustável 

Par 800 
 R$                            

2,00  

 R$                         

1.600,00  

435 

Luva Cirúrgica estéril nº 8,0, luva cirúrgica 

estéril, formato anatômico, punho longa com 

bainha alta sensibilidade, lubrificação em pó 

bio-absorvível ajustável ao antebraço. 

Par 350 
 R$                            

1,95  

 R$                            

682,50  

436 

Luva Cirúrgica estéril nº 8,5, luva cirúrgica 

estéril, formato anatômico, punho longo com 

bainha alta sensibilidade, lubrificação em pó 

bio-absorvível ajustável ao antebraço. 

Par 20 
 R$                            

2,00  

 R$                              

40,00  



 

 

437 

Luva de Procedimento  tamanho "G", caixa 

com 100 unidades com dados de identificação 

e procedência, tempo de validade e registro em 

órgão competente descartável em látex, punho 

longo ajustável ao antebraço. 

Caixa 400 
 R$                        

105,60  

 R$                       

42.240,00  

438 

Luva de Procedimento tamanho "M", caixa 

com 100 unidades com dados de identificação 

e procedência, tempo de validade e registro em 

órgão competente, descartável em látex, punho 

longo ajustável ao antebraço. 

Caixa 800 
 R$                        

105,60  

 R$                       

84.480,00  

439 

Luva de Procedimento tamanho "P", caixa com 

100 unidades com dados de identificação e 

procedência, tempo de validade e registro em 

órgão competente, descartável, em látex, 

punho longo ajustável ao antebraço. 

Caixa 600 
 R$                        

105,60  

 R$                       

63.360,00  

440 
Malha Tubular ortopédica, material algodão, 

10cm x 25m. 
Unidade 40 

 R$                          

12,47  

 R$                            

498,80  

441 
Malha Tubular ortopédica, material algodão, 

15cm x15m. 
Unidade 40 

 R$                          

13,16  

 R$                            

526,40  

442 
Malha Tubular, material algodão, 20cm x 15,0 

m. 
Unidade 10 

 R$                          

20,37  

 R$                            

203,70  

443 

Máscara para Nebulização Adulto conjunto 

para nebulização (macronebulizador) 

completo, composto por nebulizador de 500ml, 

traqueia de pvc com 1,2mt e máscara facial 

com fixador. Embalagem individual contendo 

dados de identificação e procedência, lote e 

data de validade. 

Kit 15 
 R$                          

10,59  

 R$                            

158,85  

444 

Máscara para Nebulização Infantil, conjunto 

para nebulização (macronebulizador) 

completo, composto por nebulizador de 500ml, 

traqueia de pvc com 1,2mt e máscara facial 

com fixador. Embalagem individual contendo 

dados de identificação e procedência, lote e 

data de validade. 

Kit 15 
 R$                            

9,64  

 R$                            

144,60  

445 

Máscara retangular descartável com dupla 

camada branca com elástico, pacote ou caixa 

contendo 50 unidades 

Caixa 500 
 R$                          

58,43  

 R$                       

29.215,00  

446 

Papel para ECG - 58mmX30m, papel 

termoreagente, isento de parafina, embalagem 

com dados de identificação e procedência, data 

de fabricação e tempo de validade. 

Rolo 80 
 R$                            

7,19  

 R$                            

575,20  

447 

Perfurador de Membrana, aminiótica, 

descartavel, embalagem individual em papel 

grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com 

dados de identificação e procedência, data e 

tipo de esterelização, tempo de validade e 

registro em órgão competente. Caixa com 75 

unidades. 

Caixa 10 
 R$                          

95,32  

 R$                            

953,20  



 

 

448 

Mascara,tipo isolamento respiratório,tipo uso 

descartável, tipo fixação tiras  polipropileno, 4 

camadas caracteristicas adicionais ,filtração 

mínima 95% 0,3 micra fechada formato bico 

de patocom dados de identificação e 

procedência, data e tipo de esterelização, 

tempo de validade e registro em órgão 

competente. 

Unidade 500 
 R$                            

5,03  

 R$                         

2.515,00  

449 

Mascara respiratória material PVC  tipo uso 

descartável tamanho adulto aplicação TIPO 

VENTURI caracteristicas adicionais com 

diluidor de ar arrasto fixo componentes tubo 

PVC cristal e conexão, com dados de 

identificação e procedência, data e tipo de 

esterelização, tempo de validade e registro em 

órgão competente. 

Unidade 30 
 R$                          

16,79  

 R$                            

503,70  

450 

Mascara respiratória material PVC  tipo uso 

descartável tamanho infantil aplicação TIPO 

VENTURI caracteristicas adicionais com 

diluidor de ar arrasto fixo componentes tubo 

PVC cristal e conexão, com dados de 

identificação e procedência, data e tipo de 

esterelização, tempo de validade e registro em 

órgão competente. 

Unidade 15 
 R$                          

15,47  

 R$                            

232,05  

451 

Máscara de não reinalação Adulto trasparente 

de vinil macio para conforto do paciente e 

avaliação visual completa com tubo de 

suprimento de oxigênio de 2,10 metros. 

Presilha ajustavel de nariz para assegurar 

fixação confortável com dados de identificação 

e procedência data e tipo de esterelização 

tempo de validade e registro em orgão 

competente 

Unidade 60 
 R$                            

9,13  

 R$                            

547,80  

452 

Máscara de não reinalação Infantil,  

trasparente de vinil macio para conforto do 

paciente e avaliação visual completa com tubo 

de suprimento de oxigênio de 2,10 metros. 

Presilha ajustavel de nariz para assegurar 

fixação confortável com dados de identificação 

e procedência data e tipo de esterelização 

tempo de validade e registro em orgão 

competente 

Unidade 40 
 R$                            

9,20  

 R$                            

368,00  

453 

Pulseira para identificação de recém nascido, 

antialergica, lacre inviolavel, material 

descartável.  

Unidade 50 
 R$                            

0,46  

 R$                              

23,00  

454 

Revelador para Raio-X, processadora 

automática, galão com 38 litros, de boa 

qualidade. Embalagem com dados de 

identificação, procedência, validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

Galão 32 
 R$                        

409,09  

 R$                       

13.090,88  

455 

Sapatilha hospitalar, não tecido, 40 g/m2, 

único, descartável, com elástico, pacote com 

100 unidades. 

Pacote 80 
 R$                          

22,35  

 R$                         

1.788,00  

456 

Scalp nº 19, agulha com paleta flexível para 

punção/fixação, tubo em PVC, transparente, 

tampas protetoras, siliconizadas, uniformes, 

atóxico, estéril, apirogênco e embalagem em 

blister de papel grau cirúrgico. 

Unidade 350 
 R$                            

6,26  

 R$                         

2.191,00  



 

 

457 

Scalp nº 21, agulha com paleta flexível para 

punção/fixação, tubo em PVC, transparente, 

tampas protetoras, siliconizadas, uniformes, 

atóxico, estéril, apirogênco e embalagem em 

blister de papel grau cirúrgico. 

Unidade 4.000 
 R$                            

6,28  

 R$                       

25.120,00  

458 

Scalp nº 23, agulha com paleta flexível para 

punção/fixação, tubo em PVC, transparente, 

tampas protetoras, siliconizadas, uniformes, 

atóxico, estéril, apirogênco e embalagem em 

blister de papel grau cirúrgico. 

Unidade 4.000 
 R$                            

7,21  

 R$                       

28.840,00  

459 

Scalp nº 25, agulha com paleta flexível para 

punção/fixação, tubo em PVC, transparente, 

tampas protetoras, siliconizadas, uniformes, 

atóxico, estéril, apirogênco e embalagem em 

blister de papel grau cirúrgico. 

Unidade 800 
 R$                            

6,39  

 R$                         

5.112,00  

460 

Seringa descartável 1ml, atóxico e 

aspirogência, de polipropileno com graduação 

de leitura nítida, cilindro siliconizado 

internamente, com dosificação exata e perfeita 

vedação, apresentando um anel de retenção, de 

encaixe não rosqueado, com agulha 13X4,5. 

Unidade 15.000 
 R$                            

0,37  

 R$                         

5.550,00  

461 

Seringa descartável 3ml, atóxico e 

aspirogência, de polipropileno com graduação 

de leitura nítida, cilindro siliconizado 

internamente, com dosificação exata e perfeita 

vedação, apresentando um anel de retenção, de 

encaixe não rosqueado, com agulha 25x7. 

Unidade 35.000 
 R$                            

0,48  

 R$                       

16.800,00  

462 

Seringa descartável 5ml, atóxico e 

aspirogência, de polipropileno com graduação 

de leitura nítida, cilindro siliconizado 

internamente, com dosificação exata e perfeita 

vedação, apresentando um anel de retenção, de 

encaixe não rosqueado, com agulha 25x7. 

Unidade 35.000 
 R$                            

0,53  

 R$                       

18.550,00  

463 

Seringa descartável 10ml, atóxico e 

aspirogência, de polipropileno com graduação 

de leitura nítida, cilindro siliconizado 

internamente, com dosificação exata e perfeita 

vedação, apresentando um anel de retenção, de 

encaixe não rosqueado, com agulha 25x7. 

Unidade 10.000 
 R$                            

0,49  

 R$                         

4.900,00  

464 

Seringa descartável 20ml, atóxico e 

aspirogência, de polipropileno com graduação 

de leitura nítida, cilindro siliconizado 

internamente, com dosificação exata e perfeita 

vedação, apresentando um anel de retenção, de 

encaixe não rosqueado, com agulha 25x7. 

Unidade 8.000 
 R$                            

0,81  

 R$                         

6.480,00  

465 

Sonda de Foley nº 08 com 02 vias com balão, 

confeccionada em borracha natural de formato 

adequado, siliconizada, antiincrustante. Ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios 

grandes, arredondados e lisos, o número da 

sonda e a capacidade do balão deverão estar 

estampados em local visível e permanente. 

estéril, em embalagem individual de papel grau 

cirúrgico e ou filme termoplástico, com dados 

de identificação e procedência, data e tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro em 

orgão competente. 

Unidade 60 
 R$                            

3,93  

 R$                            

235,80  



 

 

466 

Sonda de Foley nº 10 com 02 vias com balão, 

confeccionada em borracha natural de formato 

adequado, siliconizada, antiincrustante. Ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios 

grandes, arredondados e lisos, o número da 

sonda e a capacidade do balão deverão estar 

estampados em local visível e permanente. 

estéril, em embalagem individual de papel grau 

cirúrgico e ou filme termoplástico, com dados 

de identificação e procedência, data e tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro em 

orgão competente. 

Unidade 60 
 R$                            

5,21  

 R$                            

312,60  

467 

Sonda de Foley nº 12 com 02 vias com balão, 

confeccionada em borracha natural de formato 

adequado, siliconizada, antiincrustante. Ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios 

grandes, arredondados e lisos, o número da 

sonda e a capacidade do balão deverão estar 

estampados em local visível e permanente. 

estéril, em embalagem individual de papel grau 

cirúrgico e ou filme termoplástico, com dados 

de identificação e procedência, data e tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro em 

orgão competente. 

Unidade 100 
 R$                            

3,38  

 R$                            

338,00  

468 

Sonda de Foley nº 14 com 02 vias com balão, 

confeccionada em borracha natural de formato 

adequado, siliconizada, antiincrustante. Ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios 

grandes, arredondados e lisos, o número da 

sonda e a capacidade do balão deverão estar 

estampados em local visível e permanente. 

estéril, em embalagem individual de papel grau 

cirúrgico e ou filme termoplástico, com dados 

de identificação e procedência, data e tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro em 

orgão competente. 

Unidade 30 
 R$                            

3,95  

 R$                            

118,50  

469 

Sonda de Foley nº 16 com 02 vias com balão, 

confeccionada em borracha natural de formato 

adequado, siliconizada, antiincrustante. Ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios 

grandes, arredondados e lisos, o número da 

sonda e a capacidade do balão deverão estar 

estampados em local visível e permanente. 

estéril, em embalagem individual de papel grau 

cirúrgico e ou filme termoplástico, com dados 

de identificação e procedência, data e tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro em 

orgão competente. 

Unidade 70 
 R$                            

3,16  

 R$                            

221,20  



 

 

470 

Sonda de Foley nº 18 com 02 vias com balão, 

confeccionada em borracha natural de formato 

adequado, siliconizada, antiincrustante. Ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios 

grandes, arredondados e lisos, o número da 

sonda e a capacidade do balão deverão estar 

estampados em local visível e permanente. 

estéril, em embalagem individual de papel grau 

cirúrgico e ou filme termoplástico, com dados 

de identificação e procedência, data e tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro em 

orgão competente. 

Unidade 180 
 R$                            

3,85  

 R$                            

693,00  

471 

Sonda de Foley nº 20 com 02 vias com balão, 

confeccionada em borracha natural de formato 

adequado, siliconizada, antiincrustante. Ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios 

grandes, arredondados e lisos, o número da 

sonda e a capacidade do balão deverão estar 

estampados em local visível e permanente. 

estéril, em embalagem individual de papel grau 

cirúrgico e ou filme termoplástico, com dados 

de identificação e procedência, data e tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro em 

orgão competente. 

Unidade 80 
 R$                            

3,87  

 R$                            

309,60  

472 

Sonda de foley n° 22, com 02 vias, com balão 

confeccionada em borracha natural de formato 

adequado, siliconizada, ponta proximal 

arredondada, com dois orificios grandes, 

arredondados e lisos.o número da sonda e a 

capacidade do balão deverão estar estampados 

em local visível e permanente. estéril, em 

embalagem individual de papel grau cirúrgico 

e ou filme termoplástico, com dados de 

identificação e procedência, data e tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro em 

orgão competente. 

Unidade 35 
 R$                            

3,07  

 R$                            

107,45  

473 

Sonda Endotraquial n° 3 com cuff estéril, 

siliconizada, com extremo distal com ponta 

biselada e balão insuflavel de baixa pressão, 

conectada a balão piloto exterior com orifício 

lateral para fechamento e extremo proximal 

com adaptador universal. embalagem 

individual em papel grau cirúrgico com filme 

termoplástico, com dados de identificação e 

procedência , data, tio de esterilização e tempo 

de validade 

Unidade 10 
 R$                            

4,67  

 R$                              

46,70  

474 

Sonda Endotraquial n° 3,5 com cuff estéril, 

siliconizada, com extremo distal com ponta 

biselada e balão insuflavel de baixa pressão, 

conectada a balão piloto exterior com orifício 

lateral para fechamento e extremo proximal 

com adaptador universal. embalagem 

individual em papel grau cirúrgico com filme 

termoplástico, com dados de identificação e 

procedência , data, tio de esterilização e tempo 

de validade 

Unidade 10 
 R$                            

5,14  

 R$                              

51,40  



 

 

475 

Sonda Endotraquial n° 4 com cuff estéril, 

siliconizada, com extremo distal com ponta 

biselada e balão insuflavel de baixa pressão, 

conectada a balão piloto exterior com orifício 

lateral para fechamento e extremo proximal 

com adaptador universal. embalagem 

individual em papel grau cirúrgico com filme 

termoplástico, com dados de identificação e 

procedência , data, tio de esterilização e tempo 

de validade 

Unidade 10 
 R$                            

4,03  

 R$                              

40,30  

476 

Sonda Endotraquial n° 4,5 com cuff estéril, 

siliconizada, com extremo distal com ponta 

biselada e balão insuflavel de baixa pressão, 

conectada a balão piloto exterior com orifício 

lateral para fechamento e extremo proximal 

com adaptador universal. embalagem 

individual em papel grau cirúrgico com filme 

termoplástico, com dados de identificação e 

procedência , data, tio de esterilização e tempo 

de validade 

Unidade 10 
 R$                            

5,06  

 R$                              

50,60  

477 

Sonda Endotraquial n° 5 com cuff estéril, 

siliconizada, com extremo distal com ponta 

biselada e balão insuflavel de baixa pressão, 

conectada a balão piloto exterior com orifício 

lateral para fechamento e extremo proximal 

com adaptador universal. embalagem 

individual em papel grau cirúrgico com filme 

termoplástico, com dados de identificação e 

procedência , data, tio de esterilização e tempo 

de validade 

Unidade 20 
 R$                            

5,74  

 R$                            

114,80  

478 

Sonda Endotraquial n° 5,5 com cuff estéril, 

siliconizada, com extremo distal com ponta 

biselada e balão insuflavel de baixa pressão, 

conectada a balão piloto exterior com orifício 

lateral para fechamento e extremo proximal 

com adaptador universal. embalagem 

individual em papel grau cirúrgico com filme 

termoplástico, com dados de identificação e 

procedência , data, tio de esterilização e tempo 

de validade 

Unidade 10 
 R$                            

5,59  

 R$                              

55,90  

479 

Sonda Endotraquial n° 6,0 com cuff estéril, 

siliconizada, com extremo distal com ponta 

biselada e balão insuflavel de baixa pressão, 

conectada a balão piloto exterior com orifício 

lateral para fechamento e extremo proximal 

com adaptador universal. embalagem 

individual em papel grau cirúrgico com filme 

termoplástico, com dados de identificação e 

procedência , data, tio de esterilização e tempo 

de validade 

Unidade 10 
 R$                            

5,70  

 R$                              

57,00  



 

 

480 

Sonda Endotraquial n° 6,5 com cuff estéril, 

siliconizada, com extremo distal com ponta 

biselada e balão insuflavel de baixa pressão, 

conectada a balão piloto exterior com orifício 

lateral para fechamento e extremo proximal 

com adaptador universal. embalagem 

individual em papel grau cirúrgico com filme 

termoplástico, com dados de identificação e 

procedência , data, tio de esterilização e tempo 

de validade 

Unidade 10 
 R$                            

5,44  

 R$                              

54,40  

481 

Sonda Endotraquial n° 7 com cuff estéril, 

siliconizada, com extremo distal com ponta 

biselada e balão insuflavel de baixa pressão, 

conectada a balão piloto exterior com orifício 

lateral para fechamento e extremo proximal 

com adaptador universal. embalagem 

individual em papel grau cirúrgico com filme 

termoplástico, com dados de identificação e 

procedência , data, tio de esterilização e tempo 

de validade 

Unidade 10 
 R$                            

6,60  

 R$                              

66,00  

482 

Sonda Endotraquial n° 7,5 com cuff estéril, 

siliconizada, com extremo distal com ponta 

biselada e balão insuflavel de baixa pressão, 

conectada a balão piloto exterior com orifício 

lateral para fechamento e extremo proximal 

com adaptador universal. embalagem 

individual em papel grau cirúrgico com filme 

termoplástico, com dados de identificação e 

procedência , data, tio de esterilização e tempo 

de validade 

Unidade 35 
 R$                            

6,10  

 R$                            

213,50  

483 

Sonda Endotraquial n° 8 com cuff estéril, 

siliconizada, com extremo distal com ponta 

biselada e balão insuflavel de baixa pressão, 

conectada a balão piloto exterior com orifício 

lateral para fechamento e extremo proximal 

com adaptador universal. embalagem 

individual em papel grau cirúrgico com filme 

termoplástico, com dados de identificação e 

procedência , data, tio de esterilização e tempo 

de validade 

Unidade 15 
 R$                            

5,56  

 R$                              

83,40  

484 

Sonda Estomacal (nasogastrica) n° 04 longa 

descartável, confeccionada em pvc atóxico, 

flexível, transparente, com batoque 

atraumático, siliconizada, com orifícios 

laterais, conector universal. estéril em 

embalagem adequada, que permita abertura 

asséptica, constando dados de identificação e 

procedência, data e tipo de esterilização e 

tempo de validade. 

Unidade 60 
 R$                            

1,16  

 R$                              

69,60  



 

 

485 

Sonda Estomacal (nasogástrica) nº 06 longa, 

descartável, confeccionada em PVC atóxico, 

flexível, transparente, com batoque 

atraumático, siliconizada, com orifícios 

laterais, conector universal. Estéril em 

embalagem adequada, que permita abertura 

asséptica, constando dados de identificacao e 

procedencia, data e tipo de esterilizacao e 

tempo de validade. 

Unidade 150 
 R$                            

0,92  

 R$                            

138,00  

486 

Sonda trato digestivo, aplicação oral ou 

nasogástica, modelo Levine, estéril, material 

PVC, calibre nº  06, tamanho curta, 

comprimento cerca de 50 cm, conector padrão 

com tampa, ponta distal fechada com orifícios 

laterais. 

Unidade 300 
 R$                            

0,75  

 R$                            

225,00  

487 

Sonda Estomacal (nasogástrica) nº 08 curta, 

descartável, confeccionada em PVC atóxico, 

flexível, transparente, com batoque 

atraumático, siliconizada, com orifícios 

laterais, conecto universal. Estéril em 

embalagem adequada, que permita abertura 

asséptica, constando dados de identificacao e 

procedencia, data e tipo de esterilizacao e 

tempo de validade. 

Unidade 35 
 R$                            

0,66  

 R$                              

23,10  

488 

Sonda Estomacal (nasogástrica) nº 08 longa, 

descartável, confeccionada em PVC atóxico, 

flexível, transparente, com batoque 

atraumático, siliconizada, com orifícios 

laterais, conecto universal. Estéril em 

embalagem adequada, que permita abertura 

asséptica, constando dados de identificacao e 

procedencia, data e tipo de esterilizacao e 

tempo de validade. 

Unidade 200 
 R$                            

0,84  

 R$                            

168,00  

489 

Sonda Estomacal (nasogástrica) nº 10 curta, 

descartável, confeccionada em PVC atóxico, 

flexível, transparente, com batoque 

atraumático, siliconizada, com orifícios 

laterais, conecto universal. Estéril em 

embalagem adequada, que permita abertura 

asséptica, constando dados de identificacao e 

procedencia, data e tipo de esterilizacao e 

tempo de validade. 

Unidade 35 
 R$                            

0,67  

 R$                              

23,45  

490 

Sonda Estomacal (nasogástrica) nº 12 curta, 

descartável, confeccionada em PVC atóxico, 

flexível, transparente, com batoque 

atraumático, siliconizada, com orifícios 

laterais, conecto universal. Estéril em 

embalagem adequada, que permita abertura 

asséptica, constando dados de identificacao e 

procedencia, data e tipo de esterilizacao e 

tempo de validade. 

Unidade 35 
 R$                            

0,80  

 R$                              

28,00  



 

 

491 

Sonda Estomacal (nasogástrica) nº 12, longa 

descartável, confeccionada em pvc atóxico, 

flexível, transparente, com batoque 

atraumático, siliconizada, com orifícios 

laterais, conector universal. estéril em 

embalagem adequada, que permita abertura 

asséptica, constando dados de identificação e 

procedência, data e tipo de esterilização e 

tempo de validade. 

Unidade 35 
 R$                            

0,95  

 R$                              

33,25  

492 

Sonda Estomacal (nasogástrica) nº 14, longa 

descartável, confeccionada em pvc atóxico, 

flexível, transparente, com batoque 

atraumático, siliconizada, com orifícios 

laterais, conector universal. estéril em 

embalagem adequada, que permita abertura 

asséptica, constando dados de identificação e 

procedência, data e tipo de esterilização e 

tempo de validade. 

Unidade 35 
 R$                            

0,90  

 R$                              

31,50  

493 

Sonda Estomacal (nasogástrica) nº 16, longa 

descartável, confeccionada em pvc atóxico, 

flexível, transparente, com batoque 

atraumático, siliconizada, com orifícios 

laterais, conector universal. estéril em 

embalagem adequada, que permita abertura 

asséptica, constando dados de identificação e 

procedência, data e tipo de esterilização e 

tempo de validade. 

Unidade 100 
 R$                            

1,37  

 R$                            

137,00  

494 

Sonda Estomacal (nasogástrica) nº 18, longa 

descartável, confeccionada em pvc atóxico, 

flexível, transparente, com batoque 

atraumático, siliconizada, com orifícios 

laterais, conector universal. estéril em 

embalagem adequada, que permita abertura 

asséptica, constando dados de identificação e 

procedência, data e tipo de esterilização e 

tempo de validade. 

Unidade 100 
 R$                            

1,64  

 R$                            

164,00  

495 

Sonda Estomacal (nasogástrica) nº 20 curta, 

descartável, confeccionada em PVC atóxico, 

flexível, transparente, com batoque 

atraumático, siliconizada, com orifícios 

laterais, conecto universal. Estéril em 

embalagem adequada, que permita abertura 

asséptica, constando dados de identificacao e 

procedencia, data e tipo de esterilizacao e 

tempo de validade. 

Unidade 100 
 R$                            

1,18  

 R$                            

118,00  

496 

Sonda Estomacal (nasogástrica) nº 20, longa 

descartável, confeccionada em pvc atóxico, 

flexível, transparente, com batoque 

atraumático, siliconizada, com orifícios 

laterais, conector universal. estéril em 

embalagem adequada, que permita abertura 

asséptica, constando dados de identificação e 

procedência, data e tipo de esterilização e 

tempo de validade. 

Unidade 100 
 R$                            

1,76  

 R$                            

176,00  



 

 

497 

Sonda Estomacal (nasogástrica) nº 22, curta 

descartável, confeccionada em pvc atóxico, 

flexível, transparente, com batoque 

atraumático, siliconizada, com orifícios 

laterais, conector universal. estéril em 

embalagem adequada, que permita abertura 

asséptica, constando dados de identificação e 

procedência, data e tipo de esterilização e 

tempo de validade. 

Unidade 100 
 R$                            

1,50  

 R$                            

150,00  

498 

Sonda Estomacal (nasogástrica) nº 22, longa 

descartável, confeccionada em pvc atóxico, 

flexível, transparente, com batoque 

atraumático, siliconizada, com orifícios 

laterais, conector universal. estéril em 

embalagem adequada, que permita abertura 

asséptica, constando dados de identificação e 

procedência, data e tipo de esterilização e 

tempo de validade. 

Unidade 200 
 R$                            

1,79  

 R$                            

358,00  

499 

Sonda para Alimentação Enteral n° 12 FR.4.0 - 

confeccionada em poliuretano, bio-compativel 

macia e flexível radiopaca ponta com 

tungstênio, com marcas de medidas em toda 

sua extenção, duas aberturas opostas na ogiva, 

mandril flexível em aço inoxidável cromo 

níquel universal com adaptador comprimento 

1,2 m/adulto. estéril embalagem, individual em 

papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, 

com abertura em petala, dados de identificação 

e procedência data e tipo de esterilização, 

tempo de validade e registro em órgão do 

Ministério da Saúde. 

Unidade 20 
 R$                          

12,39  

 R$                            

247,80  

500 

Sonda traqueal (aspiração)  nº 12 descartável, 

confeccionada em pvc atóxico, flexível, 

transparente, batoque atraumático, 

siliconizada, orifícios laterais, conector 

universal. estéril em embalagem adequada que 

permita abertura asséptica. constando dados de 

identificação e procedência, data e tipo de 

esterilização e tempo de validade. 

Unidade 50 
 R$                            

0,78  

 R$                              

39,00  

501 

Sonda traqueal (aspiração)  nº 14 descartável, 

confeccionada em pvc atóxico, flexível, 

transparente, batoque atraumático, 

siliconizada, orifícios laterais, conector 

universal. estéril em embalagem adequada que 

permita abertura asséptica. constando dados de 

identificação e procedência, data e tipo de 

esterilização e tempo de validade. 

Unidade 50 
 R$                            

1,18  

 R$                              

59,00  



 

 

502 

Sonda traqueal (aspiração)  nº 16 descartável, 

confeccionada em pvc atóxico, flexível, 

transparente, batoque atraumático, 

siliconizada, orifícios laterais, conector 

universal. estéril em embalagem adequada que 

permita abertura asséptica. constando dados de 

identificação e procedência, data e tipo de 

esterilização e tempo de validade 

Unidade 50 
 R$                            

0,95  

 R$                              

47,50  

503 

Sonda traqueal (aspiração)  nº 18 descartável, 

confeccionada em pvc atóxico, flexível, 

transparente, batoque atraumático, 

siliconizada, orifícios laterais, conector 

universal. estéril em embalagem adequada que 

permita abertura asséptica. constando dados de 

identificação e procedência, data e tipo de 

esterilização e tempo de validade. 

Unidade 50 
 R$                            

0,98  

 R$                              

49,00  

504 

Sonda traqueal (aspiração)  nº 4 descartável, 

confeccionada em pvc atóxico, flexível, 

transparente, batoque atraumático, 

siliconizada, orifícios laterais, conector 

universal. estéril em embalagem adequada que 

permita abertura asséptica. constando dados de 

identificação e procedência, data e tipo de 

esterilização e tempo de validade. 

Unidade 50 
 R$                            

0,76  

 R$                              

38,00  

505 

Sonda traqueal (aspiração)  nº 6 descartável, 

confeccionada em pvc atóxico, flexível, 

transparente, batoque atraumático, 

siliconizada, orifícios laterais, conector 

universal. estéril em embalagem adequada que 

permita abertura asséptica. constando dados de 

identificação e procedência, data e tipo de 

esterilização e tempo de validade. 

Unidade 50 
 R$                            

0,64  

 R$                              

32,00  

506 

Sonda traqueal (aspiração)  nº 8 descartável, 

confeccionada em pvc atóxico, flexível, 

transparente, batoque atraumático, 

siliconizada, orifícios laterais, conector 

universal. estéril em embalagem adequada que 

permita abertura asséptica. constando dados de 

identificação e procedência, data e tipo de 

esterilização e tempo de validade. 

Unidade 50 
 R$                            

0,68  

 R$                              

34,00  

507 

Sonda traqueal (aspiração)  nº10 descartável, 

confeccionada em pvc atóxico, flexível, 

transparente, batoque atraumático, 

siliconizada, orifícios laterais, conector 

universal. estéril em embalagem adequada que 

permita abertura asséptica. constando dados de 

identificação e procedência, data e tipo de 

esterilização e tempo de validade. 

Unidade 50 
 R$                            

0,72  

 R$                              

36,00  



 

 

508 

Sonda Uretral n° 04 curta, descartável, 

confeccionada em material atóxico, maleável, 

transparente, atraumático, siliconizado, com 

orifício único, distal. Estéril em embalagem 

adequada que permita abertura asséptica, com 

dados de identificação e procedência, data e 

tipo de esterilizacao e tempo de validade. 

Unidade 400 
 R$                            

0,67  

 R$                            

268,00  

509 

Sonda Uretral nº 06 curta, descartável, 

confeccionada em material atóxico, maleável, 

transparente, atraumático, siliconizado, com 

orifício único, distal. Estéril em embalagem 

adequada que permita abertura asséptica, com 

dados de identificação e procedência, data e 

tipo de esterilizacao e tempo de validade. 

Unidade 800 
 R$                            

0,62  

 R$                            

496,00  

510 

Sonda Uretral nº 08 curta, descartável, 

confeccionada em material atóxico, maleável, 

transparente, atraumático, siliconizado, com 

orifício único, distal. Estéril em embalagem 

adequada que permita abertura asséptica, com 

dados de identificação e procedência, data e 

tipo de esterilizacao e tempo de validade. 

Unidade 400 
 R$                            

0,62  

 R$                            

248,00  

511 

Sonda Uretral nº 10 curta, descartável, 

confeccionada em material atóxico, maleável, 

transparente, atraumático, siliconizado, com 

orifício único, distal. Estéril em embalagem 

adequada que permita abertura asséptica, com 

dados de identificação e procedência, data e 

tipo de esterilizacao e tempo de validade. 

Unidade 2.500 
 R$                            

0,65  

 R$                         

1.625,00  

512 

Sonda Uretral nº 12 curta, descartável, 

confeccionada em material atóxico, maleável, 

transparente, atraumático, siliconizado, com 

orifício único, distal. Estéril em embalagem 

adequada que permita abertura asséptica, com 

dados de identificação e procedência, data e 

tipo de esterilizacao e tempo de validade. 

Unidade 400 
 R$                            

0,62  

 R$                            

248,00  

513 

Sonda Uretral nº 14 curta, descartável, 

confeccionada em material atóxico, maleável, 

transparente, atraumático, siliconizado, com 

orifício único, distal. Estéril em embalagem 

adequada que permita abertura asséptica, com 

dados de identificação e procedência, data e 

tipo de esterilizacao e tempo de validade. 

Unidade 500 
 R$                            

0,68  

 R$                            

340,00  

514 

Sonda Uretral nº. 16, descartável, 

confeccionada em material atóxico, maleável, 

transparente, atraumático, siliconizado, com 

orifício único, distal. Estéril em embalagem 

adequada que permita abertura asséptica, com 

dados de identificação e procedência, data e 

tempo de esterilizacao e tempo de validade 

Unidade 300 
 R$                            

0,64  

 R$                            

192,00  

515 

Sonda Uretral nº. 18, descartável, 

confeccionada em material atóxico, maleável, 

transparente, atraumático, siliconizado, com 

orifício único, distal. Estéril em embalagem 

adequada que permita abertura asséptica, com 

dados de identificação e procedência, data e 

tipo de esterilizacao e tempo de validade. 

Unidade 300 
 R$                            

1,42  

 R$                            

426,00  



 

 

516 

Sonda Uretral nº. 20, descartável, 

confeccionada em material atóxico, maleável, 

transparente, atraumático, siliconizado, com 

orifício único, distal. Estéril em embalagem 

adequada que permita abertura asséptica, com 

dados de identificação e procedência, data e 

tipo de esterilizacao e tempo de validade. 

Unidade 300 
 R$                            

0,84  

 R$                            

252,00  

517 Termômetro Clínico, digital, uso axilar e oral. Unidade 50 
 R$                          

14,67  

 R$                            

733,50  

518 Torneira de Tres Vias. Unidade 1000 
 R$                            

0,93  

 R$                            

930,00  

519 
Touca Descartável Turbante Sanfonada, de cor 

branca, pacote com 100 unid. 
Pacote 400 

 R$                          

16,86  

 R$                         

6.744,00  

520 

Tubo de látex nº 200 borracha com puro látex, 

alta resistência à temperatura, apresentação na 

cor amarela, pacote com 15 metros. 

Pacote 10 
 R$                          

42,08  

 R$                            

420,80  

521 

Tubo de latex, diâmetro externo:9 mm, 

diâmetro interno:6 mm, aplicação: uso 

hospitalar, finalidade: administração de 

oxigênio, referência: nº 204, pacote com 15 

metros. 

Pacote 6 
 R$                          

40,30  

 R$                            

241,80  

522 

Tubo para oxigênio de 2 metros descartável 

com dados de identificação e procedência, data 

e tempo de esterilização e validade 

Unidade 300 
 R$                            

4,51  

 R$                         

1.353,00  

523 

Tubos, frasco plástico para coleta de material, 

coletor de urina, capacidade 50 ml, para 

exame laboratorial, com tampa rosca. 

Unidade 1.000 
 R$                            

0,51  

 R$                            

510,00  

524 

Umidificador POLIPROPILENO com inserto 

de latão 250 ml boca larga cores identificação 

(ABNT NB 24) borboleta de inserto latão e 

polipropileno conexão saída latão cromado p/ 

mangueira  com dados de identificação e 

procedência, data e tempo de esterilização e 

tempo de validade 

Unidade 20 
 R$                          

21,99  

 R$                            

439,80  

525 

Vaselina Líquida, Frasco 1.000 Ml, 

embalagem contendo dados de identificação, 

nº do lote, mês e ano de fabricação e validade. 

Litro 15 
 R$                          

37,00  

 R$                            

555,00  

TOTAL 
 R$              

1.907.102,92  

 

OBS: TODOS OS ITENS SÃO EXCLUSIVOS PARA ME/EPP, EXCETO 

O ITEM 438 QUE É RESERVADA PARA COTA AMPLA. 

 
O VALOR TOTAL ESTIMADO EM R$ 1.907.102,92 ( UM MILHÃO, NOVECENTOS 

E SETE MIL, CENTO E DOIS REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS).  
 

9.2 - DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO 

9.2.1 - A quantidade a ser registrada para cada item foi obtida com base na demanda estimada 

para 12 meses de abastecimento apresentada pela CENTRAL DE ABASTECIMENTO 

FARMACEUTICO – CAF, levando em consideração a demanda oriunda das Unidades de 



 

 

Saúde da Família, Hospital Municipal José Verissimo de Souza e Hospital de Campanha 

COVID-19.  

 

10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

10.1 - O critério de julgamento das propostas será o menor preço por item, caso seja 

apresentado algum valor superior aos estimados, deverá ser justificado pelo licitante sendo 

então passível de diligencia.  

 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

11.1 - O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, após apresentação da nota fiscal, 

condicionado ao recebimento definitivo dos itens, comprovada a manutenção das exigências 

da habilitação e o atesto do setor responsável pelo recebimento em conformidade com o 

objeto solicitado. 

11.2 - O pagamento só será autorizado após o cumprimento do disposto no subitem anteriores. 

11.3 - Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica, ou dos documentos exigidos 

como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação 

automática do prazo de vencimento da obrigação pelo município.  

11.4 - O Licitante deverá enviar a nota fiscal na mesma data de sua emissão para o e-mail 

compras.saude@cupira.pe.gov.br, caso não seja enviado da NF, acarretará no cancelamento da 

mesma, caso chegue a nosso município após a data de sua emissão. 

11.5 – O Fundo Municipal de Saúde verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos 

tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no 

momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente. 

11.6 - O Fundo Municipal de Saúde deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes 

às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 

11.7 - A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

 

12. ADEQUAÇÃO A POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS – PORTARIA 

Nº        3.916/98 
 

A Política Nacional de Medicamentos tem o propósito de “garantir a necessária segurança, 

eficácia e qualidade destes produtos, a promoção do uso racional e o acesso da população 

aqueles considerados essenciais, a reorientação da assistência farmacêutica, estimulo a 

produção de medicamentos e a sua regulamentação sanitária”. 

A portaria que rege a PNM – Política Nacional de Medicamentos é a de nº 3.916/98, segundo 

Ministro da Saúde Barges Negri a referida PNM foram estruturadas a partir de 3 (três) eixos 

de ação governamental. 

 1º Regulação Sanitária tem como objetivo proteger o usuário de medicamentos a 

partir de padrões de qualidade, segurança, eficácia, em relação aos produtos e os métodos 

de fabricação, armazenamento, transporte e dispensação. 

 2º A Regulação Econômica, visa redução de custo na aquisição. 

 3º Assistência Farmacêutica – compreende ações e serviços de atenção à saúde do 

cidadão que culmina com acesso propriamente dito ao medicamento. 

 Mapeamento das necessidades da população; 
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 Estratégias de promoção; 

 Expansão do acesso; 

 Uso de medicamentos; 

 Avaliação e acompanhamento dos hábitos de prescrições, dispensação e resultados 

terapêuticos. 

 O Ministério da Saúde assumiu com determinação a incumbência de promover o 

acesso a população brasileira a medicamentos de qualidade em quantidade adequados ao 

menor preço possível. 

 O medicamento é um meio de se atingir o objetivo maior do SUS que é o paciente, 

meio este que tem de atingir dois objetivos essenciais: a eficácia com eficiência. 

 A PNM basea-se nos mesmos princípios que orientam o SUS. 

 “Assim, para implementar a Política traçada, as três esferas de governo – federal, 

estadual e municipal -, de acordo com suas respectivas competência e abrangência de atuação, 

devem desenvolver ações orientadas pelas seguintes diretrizes: 

 

1. Adoção de Relação de Medicamentos Essenciais – RENAME, representada por 

uma lista nacional de referência composta pelos fármacos considerados básicos e 

indispensáveis para atender ao mais amplo espectro de doenças, em permanente 

atualização. 

2. Regulamentação Sanitária de Medicamentos, com foco nos processos de 

registro de produtos e de autorização para o funcionamento de fabricas, 

distribuidores e varejistas do setor do setor farmacêutico, em ações de 

farmacovigilância e na promoção da produção e uso de medicamentos genéricos. 

3. Reorientação da Assistência Farmacêutica, com ênfase na promoção do acesso 

da população aos medicamentos essenciais, por meio do desenvolvimento de 

atividades de descentralização da gestão de assistência farmacêutica, de promoção 

do uso racional de medicamentos, de otimização do sistema de distribuição no 

setor público, pautada por critérios de natureza epidemiológica, técnica e 

administrativa, bem como da adoção de instrumentos e iniciativas que possibilitem 

a reprodução nos preços desses produtos. 

4. Promoção do Uso Racional de Medicamentos, destacando a adoção de 

medicamentos genéricos, assim como processo educativo dos consumidores de 

medicamentos e a atualização da informação dos profissionais prescritores e 

dispensadores a respeito de temas como risco da automedicação, interrupção e 

troca da medicação prescrita e necessária e necessidade de receita médica. 

5. Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mediante a promoção de pesquisas na 

área farmacêutica, visando a aprofundar a capacitação de recursos humanos, o 

aproveitamento do potencial terapêutico da flora e fauna nacionais, bem como a 

estimular medidas de desenvolvimento da tecnologia da produção de fármacos, 

especialmente os constantes da RENAME, e a revisão constante Farmacopéia 

Brasileira. 



 

 

6. Promoção da Produção de Medicamentos, baseada na efetiva articulação da 

capacidade instalada dos segmentos industriais – oficial, privativo nacional e 

transnacional – na produção de medicamentos da RENAME, resultado na 

capacitação de recursos humanos, no estabelecimento de referências de preços para 

o mercado, na menor dependência de importação de insumos e na ampliação da 

produção de medicamentos destinados ao tratamento de patologias de grande 

impacto sobre a saúde pública. 

7. Garantia da Segurança, Eficácia e Qualidade dos Medicamentos, mediante o 

desenvolvimento da capacidade administrativa de imposição do cumprimento das 

normas sanitárias, organizações no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária. 

8. Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos para atuação nas 

diversas ações realizadas no âmbito da Política Nacional de Medicamentos”. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

13.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 

8.666/93, as seguintes: 

13.1.1 - Obedecer às especificações constantes neste Termo; 

13.1.2 - Responsabilizar-se pelo fornecimento, ressaltando que todas as despesas de 

transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de 

responsabilidade da contratada; 

13.1.3 - Fornecer os itens dentro do prazo estipulado no item 10 deste termo; 

13.1.4 - O retardamento do fornecimento não justificado considerar-se-á como 

infração contratual; 

13.1.5 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado; 

13.1.6 - Manter com a contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os 

entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados 

por escrito; 

13.1.7 - Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes do fornecimento do objeto 

do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, 

inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento 

necessários a prestação dos serviços objeto deste Termo; 

13.1.8 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital 

de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, 

atualizada. 

13.1.9 - É de responsabilidade da empresa contratada a instalação dos produtos que 

necessitem ser instalados.  

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

14.1. Constituem obrigações do contratante: 



 

 

14.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

14.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais; 

14.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo; 

14.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela 

CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus 

funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

14.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

14.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as 

especificações são as mesmas descritas neste termo de referência; 

14.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, 

apontando as razões de sua não adequação aos termos contratuais; 

14.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o 

cumprimento das especificações e condições deste objeto; 

14.1.9. O recebimento do objeto deste Termo será provisório, para posterior 

verificação, da sua conformidade com as especificações e da proposta pela área técnica 

competente, garantindo sua conformidade com o objeto licitado. 

 

15. PRAZO PARA A ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

15.1. O prazo para a assinatura do contrato deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

data do recebimento da convocação e em conforme com o art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

 

15.2. DO REAJUSTE 
 

15.2.1 - Não será concedido reajuste ou correção monetária no valor do contrato, estando 

assegurado o reestabelecimento do seu equilíbrio econômico financeiro inicial, na ocorrência 

de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução, de acordo com a lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores 

16. DA HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TECNICA  
 

16.1 - Licença de funcionamento da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal em vigor; 

 

16.2 - Autorização de funcionamento da empresa (AFE) expedida pela Agência Nacional de 

vigilância Sanitária - ANVISA, Publicada no Diário Oficial da União, em vigor, respaldada 

na Lei 9.782 de 26/01/1999, com a Medida Provisória n° 2.190-34, de 23 de agosto de 2001, 

Resolução RDC n° 238 de 27/12/2001 e republicada na D.O. 04/03/2002. 

 

16.3 - Em caso de medicamentos sujeitos a controle especial, relacionados na portaria 

SVS/MS n° 344/98, Autorização Especial (AE) expedida pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA).  

 

16.4 - Quando for medicamento importado, cuja importação seja realizada por terceiro não 

detentor do registro do medicamento do medicamento na Anvisa, declaração do detentor de 

Registro – DDR 

 



 

 

16.5 - Certificado de Regularidade Técnica, dentro do prazo de validade, expedida pelo 

Conselho Regional de Farmácia do Estado em que se encontra estabelecida licitante. 

 

16.6 - Certificado de Regularidade Técnica, dentro do prazo de validade, expedida pelo 

COREN (Conselho Regional de Enfermagem) para as empresas que comercializam material 

médico hospitalar. 

 

16.7 - 01 (um) atestado de empresa distinta, fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido produtos compatível e pertinente 

com o objeto deste Edital, devendo o atestado conter, além do nome do atestante, seu 

endereço e telefone, ou qualquer outra forma de que o Fundo Municipal de Saúde possa 

valer-se para manter contato com a empresa declarante. 

 

17. DA ANALISE TECNICA DAS EMPRESAS VENCEDORAS  
 

17.1 – Após habilitação, antes de ser declarado vencedor, deverá o licitante que apresentar 

melhor preço apresentar no prazo de até 24 hs para análise da nossa equipe técnica da 

Farmácia, incluindo o fiscal deste contrato analisar o atendimento abaixo relacionado: 

17.1.01 - Ficará a licitante obrigada a apresentar cópia legível do Registro do produto 

junto ao Ministério da Saúde, referente à marca cotada, através de publicação em Diário 

Oficial, Formulário de Petição ou consulta de produto emitido via Internet através do 

site da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), juntamente com a 

proposta de preços, se o produto for isento de registro, deverá apresentar a Isenção de 

Registro emitida pelo Ministério da Saúde ou órgão competente, INDICAR NOS 

REGISTROS OS CÓDIGOS DOS PRODUTOS (NÚMERO DO ITEM) DE 

ACORDO E EM ORDEM COM A SEQÜÊNCIA DOS ITENS 
 

17.1.02 - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de 

Produção/Produto, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 

Saúde ou publicação no diário oficial da União (EXCLUSIVO PARA OS ITENS DE 

MEDICAMENTOS – ITENS 01 ATÉ O 313). 
 

17.1.02.01 - No caso de produto importado é também necessária à apresentação do 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela autoridade 

sanitária do país de origem, ou Laudo de Inspeção e emitido pela autoridade sanitária 

brasileira; 

 

17.1.3 - Se o produto for isento de Certificado de Boas Práticas, deverá comprovar 

apresentando a Isenção. 

17.1.4 Para os itens de Material de Consumo Médico Hospitalar, nos itens dos Fios 

Cirúrgicos (itens nº 393 até 415), todos deverão estar dentro das especificações contidas 

neste edital de licitação, além de prover do Registro de Qualidade do INMETRO, bem 

como obedecer aos padrões definidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas). 

 

17.2 - Nessa aquisição, os medicamentos genéricos, quando houver, terão preferência sobre os 

demais em condições de igualdade de preços e deverão estar de acordo com as normas do 



 

 

D.C.B. – Denominação Comum Brasileira e ou, na sua falta, a Denominação Comum 

Internacional (DCI). Lei 9.787, de 10/02/1999, obedecendo os critérios de bioequivalência e 

biodisponibilidade dos fármacos e de boas práticas de fabricação e registro em órgão 

competente, no caso, ANVISA 

 

16. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições formalmente convencionadas, 

acréscimos ou supressões do objeto, em até 25% no valor inicial do contrato, conforme art 65 

da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREGÃO ELETRÔNICO –  SRP 009/2021 

ANEXO  II 

        MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 

Aos ___ dias do mês de ______________ de 2021, o MUNICÍPIO DE CUPIRA PE, 

inscrito no CNPJ sob o nº 10.191.799/0001-02, com sede na rua Desembargador Felismino 

Guedes, 135, centro, nesta cidade, neste ato, representado legalmente pelo seu  Prefeito Sr. 

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF/MF 

sob o nº 024.235.964-72 e da CI sob o nº 571.568 SSP-PE, residente e domiciliado na Rua 15 

de novembro, nº 90, Centro, Cupira-PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CUPIRA/PE, inscrito no CNPJ – 11.472.475/0001-05, Avenida Etelvino Lins, s/n, Centro, 

Cupira – PE, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. ADRIANA 

SANDRA DA SILVA, brasileira, portadora do CPF/MF sob nº 011.878.584-20 e da CI sob o 

nº 5.823.698 SSP-PE, residente e domiciliada a Avenida Moacir Soares, nº 266, Bairro – 

Novo Horizonte na cidade de Cupira-PE , doravante denominado simplesmente ANUENTE, 

e de outro lado a(as) empresa(s) ____________________ com sede______________, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº_________________, representada pelo________________, CPF 

nº______________________ e CI nº______________________, residente e domiciliado 

em________________, simplesmente denominado FORNECEDOR, celebram a presente 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO, referente ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

010/2021, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇO Nº 009/2021, com respaldo nas  Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93  e no Decreto 

Municipal n° 023/2009, consoante as seguintes cláusulas e condições:    

 

1.0 DO OBJETO 

 

1.0 – Constitui objeto da presente licitação o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para 

eventual fornecimento parcelado de Medicamentos e Material de Consumo Médico 

Hospitalar, Conforme parâmetros descritos no Termo de Referência. 

 

2.0  DO PREÇO 

 

2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições 

ofertadas na proposta são as que seguem: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIDADE MARCA VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 



 

 

 
  

  
 

VALOR TOTAL R$ ______________________________________________________ 

 

2.2 - Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços são irreajustáveis.  

2.3.O preço registrado abrangerá os custos diretos e indiretos decorrentes da Aquisição do 

objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de 

administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas. 

 

2.4.Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará o fornecedor para negociar a redução 

dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

 

2.5.Caso o fornecedor não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, sendo o respectivo registro 

de preços cancelado, respeitados os contratos firmados. 

 

2.6. O ÓRGÃO GERENCIADOR poderá convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação.  

 

2.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador cancelará o item objeto do preço 

negociado.  

 

3.0 DO REAJUSTE 

 

3.1. Os preços registrados na ata são irreajustáveis e não são passíveis de alteração por 

reequilíbrio econômico-financeiro. O que não significa afirmar que os valores da contratação 

não podem ser reajustados ou alterados, caso decorra mais de doze meses da data de 

apresentação da proposta, ou se configure álea econômica extraordinária e extracontratual. 

 

3.2. O Decreto Municipal n° 023/2009, no §4° do art. 20 estabelece que o preço registrado 

poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de 

fato que eleve o custo dos serviços, ou bens registrados cabendo à Comissão de Registro de 

preços promover as necessárias negociações junto aos fornecedores com consequente 

alteração na ata de registro de Preços.  

 

4.0 DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

4.1 O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da 

assinatura da presente Ata, não podendo ser prorrogada, obrigando-se o fornecedor a garantir 

o objeto deste registro pelo referido prazo. 

 

5.0 DA AQUISIÇÃO /ENTREGA E RECEBIMENTO 

 

5.1 – Os produtos fornecidos em decorrência desta presente ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, serão formalizados mediante a emissão da Ordem de Fornecimento. 

 



 

 

5.2 - O pedido será efetuado mediante ordem de fornecimento que conterá: data, valor 

unitário do item, quantidade, local para entrega, carimbo e assinatura do responsável. 

 

5.3- Os produtos serão entregues no prazo de até 07 (sete) dias uteis, contados do recebimento 

da Ordem de Fornecimento, devidamente acompanhados da nota fiscal. 

 

5.4 - O objeto entregue deverá ter prazo de validade mínima de 12 (doze) meses, não sendo 

aceito itens com prazos menores, dos quais serão passiveis de devolução, sendo de 

responsabilidade do licitante o recolhimento do item após a notificação. 

 

6.0. DOS PAGAMENTOS 

 

6.1 – O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, após apresentação da nota fiscal e 

do recebimento definitivo dos itens, comprovada a manutenção das exigências da habilitação 

e o atesto do setor responsável pelo recebimento do objeto em conformidade com o objeto 

solicitado. 

 

6.2 - A Nota fiscal só deverá ser emitida mediante ordem e fornecimento. A entrega deverá 

vir acompanhado da respectiva Nota Fiscal e recibo em 02 (duas) vias, atestados pelo setor 

responsável pelo recebimento do objeto. 

 

6.3 - Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica, ou dos documentos exigidos 

como condição para pagamento por parte da DETENTORA DA ATA, importará em 

prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação pelo município.  

 

6.4 – A DETENTORA DA ATA deverá enviar a nota fiscal na mesma data de sua emissão 

para o mesmo e-mail que foi enviado a ordem de fornecimento, ou poderá ser entregue no 

Fundo Municipal de Saúde no setor financeiro. 

 

6.5 – O setor financeiro verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. 

Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da DETENTORA DA ATA no 

momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente. 

 

6.6 - O setor financeiro deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou 

indenizações devidas pela DETENTORA DA ATA.  

 

7.0. DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

7.1. A DETENTORA DA ATA está obrigada a celebrar as contratações que dela poderão 

advir, observadas as condições estabelecidas no edital, em seus anexos e nesta Ata. 

 

7.2.  As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas 

mediante instrumento contratual que poderá ser a nota de empenho, respeitado o prazo de 

vigência da ata. 

 



 

 

7.3. Havendo formalização de termo de contrato, conforme anexo III do edital, a 

DETENTORA DA ATA será convocada para assinatura do termo de contrato no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação. 

 

7.4. O prazo para assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma única vez, 

por igual período, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA e desde que ocorra 

motivo justo, aceito pelo ANUENTE, e que seja formulada antes do decurso do prazo 

assinalado. 

 

7.5. No ato da assinatura do contrato, o DETENTOR DA ATA, se for o caso, deverá 

apresentar documento de procuração, devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu 

representante a assinar o instrumento em nome da empresa. 

 

7.6. O não comparecimento injustificado do DETENTOR DA ATA para assinar o contrato 

importará na recusa à contratação, sujeita à aplicação das penalidades previstas neste edital e 

ao cancelamento do registro de preços. 

 

7.7. Por ocasião da assinatura do contrato, se os documentos de habitação fiscal e trabalhista 

apresentados na licitação estiverem com o prazo de validade expirado, o ANUENTE 

verificará a situação de regularidade do DETENTOR DA ATA por meio de consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais, certificando nos autos a regularidade e anexando os documentos 

obtidos. 

 

7.8. Se não for possível atualizá-los por meio eletrônico, o DETENTOR DA ATA será 

notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de 

que trata o item 7.7, mediante a apresentação das respectivas certidões vigentes, sob pena de a 

contratação não se realizar e o registro de preços ser cancelado. 

 

8.0 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 

8.1. O registro de preços do fornecedor será cancelado quando: 

 

8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços ou clausulas editalícias. 

8.1.2. Recursar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável. 

8.1.3. Recusar-se a reduzir o preço registrado, na hipótese de este tornar-se superior 

àqueles praticados no mercado; 

8.1.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do 

art. 87, inciso IV, da lei 8.666/93/1993; 

8.1.5. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7° da Lei 

Federal n° 10.520/2002; 

8.1.6. Não mantiver as condições de habilitação exigidas no edital. 

8.1.7. Tiver sua falência decretada, for dissolvida ou estiver em recuperação judicial ou 

extrajudicial, salvo quando a DETENTORA DA ATA já tenha tido o plano de recuperação 

homologado em juízo, devendo este ser comprovado por certidão emitida pela instância 

judicial competente que certifique que a empresa está apta econômica e financeiramente a 

cumprir com as obrigações assumidas. 



 

 

8.1.8. A Ata de Registro de Preços será cancelada também por razão de interesse público 

ou em decorrência de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das 

obrigações definidas nesta Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e 

justificados. 

 

8.2. O cancelamento do registro, assegurado o contraditório e a ampla defesa será formalizado 

por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.  

 

9.0.DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

9.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I do edital. 

 

9.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 4 quatro vias de igual 

teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

Cupira, _______ de ____________________ de 2021. 

 

 

 

ANUENTE 

 

 

 

FORNECEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA-PE         

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021  

ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO  

 

PROCESSO Nº 010/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2021 

CONTRATO Nº ___/______ 

 

 Contrato que firmam, de um lado, como CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE 

CUPIRA - PE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.191.799/0001-02, com sede na rua 

Desembargador Felismino Guedes, 135, Centro, nesta cidade, neste ato, representado 

legalmente pelo seu  Prefeito Sr. JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO, brasileiro, casado, 

empresário, portador do CPF/MF sob o nº 024.235.964-72 e da CI sob o nº 571.568 SSP-PE, 

residente e domiciliado na Rua 15 de novembro, nº 90, Centro, Cupira-PE, através do 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA/PE, inscrito no CNPJ – 11.472.475/0001-

05, Avenida Etelvino Lins, s/n, Centro, Cupira – PE, neste ato representado pela Secretária 

Municipal de Saúde, a Sra. ADRIANA SANDRA DA SILVA, brasileira, portadora do 

CPF/MF sob nº 011.878.584-20 e da CI sob o nº 5.823.698 SSP-PE, residente e domiciliada a 

Avenida Moacir Soares, nº 266, Bairro – Novo Horizonte na cidade de Cupira-PE , e, de outro 

lado, como CONTRATADA, a empresa __________________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº _________________, com sede na _________________________, 

representada legalmente por seu representante legal  __________________, portador do 

CPF/MF nº__________________ de da CI nº ___________, residente na _______________, 

de acordo com o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 

POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021, sob o esteio da Lei nº 

8.666/93 e 10.520/2002, sob as cláusulas e condições a seguir expressas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO 

 

1.1. Este contrato rege-se pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, por suas cláusulas e 

pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria 

Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto da presente licitação o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para 

eventual fornecimento parcelado de Medicamentos e Material de Consumo Médico 

Hospitalar, Conforme parâmetros descritos no Termo de Referência.  

 

2.2. São partes integrantes deste Contrato para todos os fins de direito o edital e o termo de 

referência do Processo Licitatório Nº 010/2021, Pregão Eletrônico SRP Nº 009/2021, em 

especial a Ata de Registro de Preços Nº __. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 



 

 

3.1. O contrato terá vigência de ________, a partir da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado por meio de Termo Aditivo apenas nas hipóteses previstas no artigo §1º, do art. 

57, da Lei Federal nº 8.666/1993, mediante justificativa prévia e por escrito nos autos do 

processo.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1. Pelo objeto deste contrato, o Contratante pagará à Contratada o valor de _____________, 

conforme quantitativos e especificações constantes abaixo: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

       

 

4.2 - Nos valores acima definidos estão incluídos todos os impostos, taxas, fretes e quaisquer 

outros encargos e despesas incidentes. 

 

4.3 - O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, após apresentação da nota fiscal e 

do recebimento definitivo dos itens, comprovada a manutenção das exigências da habilitação 

e o atesto do setor responsável pelo recebimento do objeto em conformidade com o objeto 

solicitado. 

 

4.4 - A Nota fiscal só deverá ser emitida mediante ordem de fornecimento. A entrega deverá 

vir acompanhado da respectiva Nota Fiscal e recibo em 02 (duas) vias, atestados pelo setor 

responsável pelo recebimento do objeto. 

 

4.5 - Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica, ou dos documentos exigidos 

como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação 

automática do prazo de vencimento da obrigação pelo município.  

 

4.6 - O Licitante deverá enviar a nota fiscal na mesma data de sua emissão para o e-mail que 

foi enviado a ordem de fornecimento ou poderá ser entregue No Fundo Municipal de Saúde, 

no setor financeiro, mesmo que a mercadoria chegue ao município após a data de emissão. O 

não envio, acarretará no cancelamento da mesma, caso chegue a nosso município após a data 

de sua emissão.. 

 

4.7 - O setor financeiro verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os 

tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da 

liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente. 

 

4.8 - O setor financeiro deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou 

indenizações devidas pela CONTRATADA. 

 

4.9 - A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

 



 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas na seguinte dotação 

orçamentária:  

Unidade Gestora:   

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa: 

Nota de Empenho:   

 

CLÁUSULA SEXTA  - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

6.1. Os bens serão fornecidos em conformidade com as condições de entrega e recebimento 

indicadas no item 5 do Termo de Referência (Anexo I do Edital 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE  
 

7.1. O preço do contrato será reajustado, mediante requisição formal do contratado, em 

periodicidade anual contada a partir da data de apresentação da proposta, aplicando-se o 

índice o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE, 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.3. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

7.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

7.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

7.6. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto do contrato. 

  

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 

 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

Termo de Referência Anexo I do Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

 

10.1. O contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 



 

 

11.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, 

até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

11.2. Na hipótese de haver acordo entre as partes, as supressões poderão exceder o limite de 

25% (vinte e cinco por cento). 

11.3. As alterações contratuais serão obrigatoriamente formalizadas pela celebração de prévio 

termo aditivo ao presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por representante designado pela 

CONTRATANTE, na forma estabelecida no item 5 do Termo de Referência (Anexo I do 

Edital).  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1. BAs sanções referentes à execução do contrato estão previstas no item 8 do Termo de 

Referência (Anexo I do Edital). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE 
 

15.1. Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, a publicação do 

presente instrumento será efetuada em extrato até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de 

sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, para sua eficácia, 

correndo à conta do Fundo Municipal de Saúde a respectiva despesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO  

 

16.1. Por força do art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de  Cupira - PE, 

como competente para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente 

Contrato. 

16.2. E por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de 

igual teor e para um só efeito legal. 

 

Cupira, __ de ______________ de 2021. 

 

 

___________________________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

CNPJ: XXX 

CONTRATANTE 

 

____________________________________________________ 

 EMPRESA - CNPJ N° XXX 

POR SEU REPRESENTANTE LEGAL 

CONTRATADA 



 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021 

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 009/2021 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA-PE 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL 

E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 

 

A empresa ________________, inscrita no CNPJ nº ______________, Declara que, em 

atendimento ao prescrito no inciso III do Art. 30 da Lei no 8.666/93, tomou conhecimento de 

todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto do PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 010/2021, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2021, 

especialmente em face do disposto no inc. V do artigo 27 da Lei no 8.666/93, declarando o 

pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis 

de serem aplicadas a teor do art. 86 e ss. do mesmo diploma. 

 

 

Local e Data 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

CARIMBO/CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021 

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 009/2021 

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  DE CUPIRA-PE 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

A empresa ________________, inscrita no CNPJ nº ______________, declara que, 

sob as penas da lei, que até a presente data inexiste fatos supervenientes para sua habilitação 

no presente processo licitatório, assim como está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores.  

 

 

Local e Data 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

CARIMBO/CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDO MUNICIPAL DE  SAÚDE  DE CUPIRA-PE         

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021  

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

_____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

__________________ e do CPF nº ________________, declara que se enquadra na condição 

de MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, 

constituídas na forma da LEI COMPLEMEMTAR Nº 123/2006. 

 

 Para tanto, anexo o Termo de Opção do SIMPLES ou LUCRO PRESUMIDO, 

registrado ou autenticado na Junta Comercial _______________ (indicar o local da sede ou 

domicílio da licitante, onde for o registro). 

 

 Declaro, ainda, para os fins do item 4.3, I “b” e do II “e” do edital que não 

incorremos em nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do art. 3° da Lei 

Complementar 123/2000. 

 

Local e Data 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

CARIMBO/CNPJ 

 

 


