
   PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ  

Estado do Rio Grande do Sul 
          R: Exp. João Moreira Alberto, 181 – Cep 98.170-000  

Fone (55) 3272 7500 / 3272 1864 / 3272 2433 – licitacao@tupancireta.rs.gov.br 

 

 

                                                                                    

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 

EDITAL RETIFICADO 

REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS 

Processo: 21.019 

 

IMPORTANTE: 

 

INÍCIO DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTA: 01/04/2019 ÀS 8H30MIN  

FINAL DO ACOLHIMENTO: 11/04/2019 ÀS 8 HORAS  

LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 09/04/2019 ATÉ ÀS 8H30MIN 

INÍCIO DOS LANCES: 11/04/2019 ÀS 8H30MIN    

 

Site: www.portaldecompraspublicas.com.br  

Pregoeiro: Maira Daniela de Mattos – Portaria nº 24.857 

Contato Pregoeiro: (55) 3272-7534 / 3272 1864 - e-mail: mairapjr@gmail.com 

Contato Setor de Licitações: (55) 3272-2433 / 3272 7514 - e-mail: licitacao@tupancireta.rs.gov.br 

Horário Expediente: das 8 horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min 

 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
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EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
O MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ – RS, através de seu Prefeito, Senhor CARLOS AUGUSTO BRUM DE SOUZA, 

torna público para conhecimento dos interessados, que estará realizando licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo Menor Preço por Item, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, com a finalidade 
de selecionar propostas para REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, cujas especificações detalhadas 
encontram-se no Anexo I deste Edital. O procedimento licitatório será regido pela Lei Federal 10.520, de 17 de julho 
de 2002, pelo Decreto Municipal n° 3562/2010, bem como, subsidiariamente, pelas normas federais pertinentes ao 
assunto, no que couber, em especial, a Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Complementar n° 123/2006 com suas 
posteriores alterações, pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, 
e pelas demais exigências deste Edital e seus anexos.  

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança 
- criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 
 
1.2 Os trabalhos serão conduzidos por pessoa física capacitada, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica do 
Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br 
 
1.3. As despesas decorrentes da execução desta licitação correrão por conta de Dotação Orçamentária do Órgão da 
Administração Municipal que vier fazer uso do Registro de Preço, recursos estes previstos no orçamento do 
Município. 
 
1.4 O critério de aceitabilidade de preço está condicionado aos valores estabelecidos no Preço de Referência – 
Anexo II do Edital. 
  
2 - OBJETO 
 
2.1 Constitui objeto do presente Edital o Registro de Preços de Materiais Ambulatoriais, de acordo com as 
especificações constantes no ANEXO I, parte integrante deste edital. 
 
2.2 O proponente vencedor deverá entregar os produtos, de forma parcelada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
contados da emissão da Nota de Empenho e encaminhamento da mesma via e-mail, ciente da obrigação de entregar 
os produtos na quantidade solicitada, independente da quantia requerida. 
 
2.3. Os produtos deverão ser entregues na Av. Bortolo Fogliato, S/N – Centro – Tupanciretã/RS – PRÉDIO DO INSS, 
ou em outro endereço que o Contratante determinar,  no horário de expediente da Secretaria Municipal de Saúde 
(das 8 horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min), sem ônus para o município. 
 
2.4. Os proponentes deverão estar atentos ao prazo de entrega, não cotando os produtos que não terão condições 
de entregar no prazo supra citado. 
 
2.5 Os produtos serão solicitados de acordo com a necessidade do Município de Tupanciretã. 
 
2.6 As quantidades, constantes neste edital, são uma estimativa para o perídodo de 12 meses, podendo ser 
adquirida para mais ou para menos, a critério da Administração Municipal. 
 
3 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
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3.1. Observado o prazo legal, o fornecedor poderá formular consultas informando o número da licitação.  
 
3.2. Quaisquer informações ou dúvidas, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser 
solicitadas por escrito ao Município de Tupanciretã, preferencialmente através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, ou através de e-mail: mairapjr@gmail.com 
 
3.2.1 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encontrar-se-ão à 
disposição de todos os interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br 
 
4 - RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 
 
4.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para início e final do acolhimento da 
proposta, limite para impugnações e início da disputa. 
  
Início de Acolhimento de Proposta: 01/04/2019 ÀS 8H30MIN  

Final do Acolhimento da Proposta: 11/04/2019, ÀS 8 HORAS 

Limite Para Impugnação: 09/04/2019 ATÉ ÀS 8H30MIN 

Início dos Lances: 11/04/2019 ÀS 8H30MIN 
 
4.2 Os preços ofertados pelo licitante deverão ser praticados na data do preenchimento da proposta, os quais 
deverão ser apresentados em reais, com duas casas após a vírgula.  
 
5 - REFERÊNCIA DE TEMPO 
 
5.1 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o 
horário de Brasília – DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
6 - DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
 
6.1 As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até dois dias úteis antes da data fixada para o 
recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico. 
 
6.1.1 Caberá, ao Pregoeiro, decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
6.1.2 Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
7.1. Somente poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes 
deste Edital e seus anexos, bem como apresentarem a documentação exigida.  
 
7.2. Não poderão participar desta licitação: 
 
7.2.1. empresas que se encontre em regime de concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, 
liquidação, dissolução, etc; 
 
7.2.2. empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, estejam suspensas 
de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com qualquer esfera da Administração Pública, ou tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, não tendo sido ainda reabilitadas. 
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7.2.3 empresas penalizadas com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro 
motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 
 
7.2.4. empresas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública 
ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive de consultoria, assistência técnica ou 
assemelhados. 
 
7.2.5 empresas que não tenham devidamente caracterizados em pelo menos um documento (contrato social, alvará 
ou CNPJ), atividade compatível com o objeto licitado. 
 
 7.3 Para fins de comprovação da idoneidade da empresa participante será consultada a lista das empresas 
declaradas inidôneas e impedidas de participar de licitações e contratações com todas as esferas públicas 
disponibilizadas por órgãos federais e estaduais. 
 
8 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 
8.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas;  
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando a aplicação de penalidades previstas na 

legislação. 
 
9 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 
 
9.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de login e senha 
pessoal (intransferíveis), obtidas no portal Cidade Compras pelo site www.cidadecompras.com.br 
 
9.2 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderá ser utilizada em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Prefeitura Municipal de 
Tupanciretã, devidamente justificado. 
 
9.3 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante. 
 
 9.4 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
pregão eletrônico. 
 
9.5 O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar lance, terá expressado sua decisão irrevogável 
de concluir a transação a que se refere a licitação nos valores e condições do referido lance, e caso este lance seja o 
de menor valor, será reputado perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado. 
 
10 - PARTICIPAÇÃO 
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10.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos. 
 
Obs.: A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.cidadecompras.com.br, opção 
“Acesso”. 
 
10.2 Como requisito para participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação prevista no edital. 
 
10.3 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
11 - ABERTURA DA SESSÃO 
 
11.1 Às 8h30min do dia 11 de abril de 2019, previsto no sistema, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, 
com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

 
11.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para 
participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
11.3 Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado 
no sistema. 
 
11.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 
 
11.5 Se algum proponente fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças inexeqüíveis 
ou excessivas) poderá tê-lo cancelado pelo pregoeiro através do sistema. A disputa será suspensa sendo emitido um 
aviso e na seqüência o pregoeiro justificará o motivo da exclusão através de mensagem aos participantes e em 
seguida, a disputa será reiniciada pelo pregoeiro. 
 
11.6 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 
 
11.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido 
pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente 
determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
11.8 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos proponentes, para recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, 
sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
11.9 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa 
e terá reinício somente comunicação expressa aos participantes. 
 
11.10 Facultativamente, o pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de 
fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de ate trinta minutos, findo o qual será 
encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor o pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contrapropostas diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, 
para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 
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11.11 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, 
quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
11.12 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá efetuar consulta ao SICAF, para comprovar 
a regularidade de situação do autor da proposta, avaliada na forma da Lei 8.666/93 e alterações. O Pregoeiro 
verificará, também, o cumprimento às demais exigências para habilitação contidas no Anexo II deste Edital. 
 
11.13 Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante vencedora desatender as 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
ou lance que atenda ao Edital. 
 
11.14 A proposta de preços deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias. 

 
11.15 O proponente deverá indicar na proposta o atendimento a todas as exigências de cada item constante no 
Anexo I. 
 
12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1 Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando 
sua intenção através do sistema eletrônico, imediatamente, após a fase competitiva, com registro da síntese das 
suas razões, sendo-lhes facultado juntarem memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde 
logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 
do recorrente. 
 
12.2 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. A falta de manifestação 
imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 
 
12.3 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 
intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
 
12.4 Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo. 
 
12.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
13 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DOS PREÇOS 
 
13.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto a interposição 
de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido a 
autoridade competente para homologação. 
 
13.2 No caso de interposição de recurso, depois de proferida a decisão, serão adotados os mesmos procedimentos 
já previstos neste edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação. 
 
13.3 O Pregoeiro adjudicará o objeto licitado ao vendedor do certame e a autoridade competente homologará o 
resultado da licitação, convocando o adjudicatário a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias consecutivos, a  contar da data em que o mesmo for convocado para faze-lo junto ao Município. 
 
13.4 A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, se recusar injustificadamente em assinar a ATA, retomar a sessão pública e convidar os demais 
proponentes classificados, segundo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do art. 81 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
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13.5 O proponente será declarado como desistente, caso não compareça para assinar a ATA dentro do prazo 
estabelecido, ficando sujeito as seguintes sanções, aplicáveis isoladas ou conjuntamente: 
 
13.5.1 Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor global de sua proposta, que deverá ser recolhida no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do 
interessado. 
 
13.5.2 Impedimento de contratar com a Administração por prazo de 2 (dois) anos. 
          
14 - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 
14.1 O preço deverá ser fixo em reais, com duas casas decimais após a vírgula, equivalente ao preço de mercado na 
data da sessão pública. 
 
14.2 Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, 
taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre a execução do objeto desta 
licitação, sem quaisquer ônus para a Administração. 
 
14.3. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante a apresentação da 
Nota Fiscal, isenta de erros e devidamente liberada pelo Setor Competente, através de depósito em conta corrente 
fornecida pelo proponente vencedor. 
 
14.4 A Nota Fiscal somente será liberada para pagamento quando o cumprimento do contrato estiver em total 
conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 
 
14.5 A Nota Fiscal deverá ser emitida em moeda corrente do país,  grafada com duas casas decimais. 
 
14.6 Juntamente com a Nota Fiscal, a empresa vencedora deverá apresentar a CND Municipal, o Certificado de 
Regularidade do FGTS e a CND do INSS.  
 
14.7 O CNPJ da empresa vencedora, constante da Nota Fiscal, deverá ser o mesmo da documentação apresentada 
no procedimento licitatório. 
 
14.8 Nos pagamentos efetuados pela Administração, poderão ser efetuadas retenções relativas a tributos de 
competência municipal ou os que o proponente está como responsável pela legislação vigente. 
 
14.9 Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer 
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.  
 
14.10 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela 
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
 
14.11 As despesas a serem realizadas com a aquisição dos produtos, decorrentes da execução deste Registro de 
Preço, correrão à conta dos recursos previstos no orçamento do Município. 
                          
15 - DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  
 
15.1 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
 
15.2 Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, durante o prazo de validade da Ata 
de Registro de Preços, o Município de Tupanciretã não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu 
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intermédio, dos materiais objeto da Ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, 
sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 
 
15.3 Considerando o prazo de validade do presente Registro de Preços, é vedado qualquer reajustamento de preços, 
até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data do recebimento das propostas. 
 
 15.4 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face de 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticados 
no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avenca. 
 
15.5 Durante a validade do Registro de Preços o Setor de Compras do Município fará a pesquisa e monitoramento de 
preços. Sempre que o preço registrado para o item, tornar-se superior ao praticado no mercado, o fornecedor, com 
preço registrado para o item será notificado para adequá-lo às condições do mercado. 
 
16 - DAS OBRIGAÇÕES 
 
16.1 Do Município: 
16.1.1  Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto desta licitação. 
16.1.2  Aplicar à empresa vencedora penalidade, quando for o caso. 
16.1.3  Prestar à empresa vencedora toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução 
da Ata de Registro de Preço. 
16.1.4  Efetuar o pagamento à empresa vencedora no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor 
competente. 
16.1.5  Notificar, por escrito, a empresa vencedora da aplicação de qualquer sanção. 
 
16.1 Da Empresa Vencedora: 
16.2.1 Fornecer os produtos, objeto desta licitação, dentro dos padrões e nas especificações exigidas neste edital. 
16.2.2 Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
ofertados. 
16.2.3 Manter, durante a execução da Ata de Registro de Preço, as mesmas condições de habilitação. 
16.2.4 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no 
quantitativo do objeto desta licitação. 
16.2.5 Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. 
 
17 - DAS PENALIDADES 
 
17.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação das seguintes 
penalidades: 

I - Advertência, por escrito; 
II – Multa; 
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Local, pelo prazo de 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

17.1.1. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos, incidentes sobre o 
valor do empenho, a partir da data do vencimento do prazo de entrega até o trigésimo dia, quando o MUNICÍPIO 
poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das demais 
cominações legais. 
 
17.1.2. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor da Ata de Registro de Preço, nas hipóteses de rescisão 
por inexecução total da Ata, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, 
quando a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo 
limite de trinta dias. 
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17.2. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à licitante vencedora, respeitado o princípio do 
contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da 
notificação, na forma definida pela legislação, em favor do MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ, ficando a empresa 
obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 
 
17.2.1. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) 
de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o 
pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser 
cobrado judicialmente. 
 
17.3. No caso da licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, o MUNICÍPIO poderá 
proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 
 
17.4. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a licitante vencedora 
responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 
 
17.5. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a licitante vencedora de ser acionada 
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao MUNICÍPIO, decorrentes das infrações 
cometidas. 
 
17.6. Da aplicação das penalidades definidas nos subitens acima, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 
 
17.7 O recurso ou o pedido de reconsideração relativo as penalidades acima dispostas será dirigido ao Secretário da 
unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
18 - DA ENTREGA DOS PRODUTOS 
 
18.1 A entrega dos produtos deverá ser efetuada de acordo com a necessidade do Município, de forma parcelada, 
no prazo de 10 (dez) dias, contados da emissão da Nota de Empenho e encaminhamento da mesma via e-mail,  
ciente da obrigação de entregar os produtos na quantidade solicitada, independente da quantia requerida. 
 
18.2. Os materiais deverão ser entregues na Av. Bortolo Fogliato, S/N – Centro – Tupanciretã/RS – PRÉDIO DO INSS, 
ou em outro local que o Contratante determinar, no horário de expediente da Secretaria Municipal da Saúde (das 8 
horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min), sem ônus para o município. 
 
18.3 O proponente vencedor deverá entregar os produtos, obrigatoriamente, na marca cotada na proposta, sob 
pena de ter o produto devolvido. 
 
18.4. O proponente vencedor deverá constar na Nota Fiscal a data e a hora em que a entrega dos produtos foi feita, 
além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos. 
 
18.5 O recebimento dos produtos serão de responsabilidade do Secretário Municipal da Saúde, Sr. Ezequiel F. Cella,  
ou outro funcionário expressamente designado por ele, a quem caberá conferir e lavrar Termo de Recebimento 
Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do objeto licitado. 
 
18.6. A Secretaria solicitante terá o prazo máximo de 2 (dois) dias para processar a conferência dos produtos 
entregues, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando o proponente vencedor para substituição do 
produto entregue em desacordo com a marca especificada na proposta. 
 
18.6.1. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo proponente vencedor no prazo 
máximo de 3 (três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3 (três) dias. 
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18.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do proponente vencedor pela perfeita 
execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir o objeto do empenho, se a qualquer tempo se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
 
18.8. Nos casos do proponente vencedor não entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas ou se 
negar a fazer a substituição dos produtos não aceitos, a pessoa responsável pelo recebimento lavrará termo 
circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade. 
 
18.9 O acompanhamento e a fiscalização da Ata de Registro de Preço será de responsabilidade da Comissão, 
designada pela Portaria nº 25.084, composta pelo Gestor: Ewerton Boer da Costa – Suplente: Francisco Carlos 
Sanders – Fiscal: Liana Salles Couto, conjuntamente com o Secretário Municipal da Saúde, Sr. Ezequiel F. Cella. 
 
19 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1 A realização da presente licitação não importa necessariamente na aquisição dos materiais, podendo o 
Município de Tupanciretã revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato 
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado, conforme Artigo 49, “caput”, da Lei nº 8.666/93, assim, disponibilizando tal decisão no sistema para 
conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Tupanciretã poderá, ainda, prorrogar, a qualquer 
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 
19.2 A critério do Município de Tupanciretã, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado 
economicamente desequilibrado, em função de significativa variação de mercado. 
 
19.3 O proponente 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 do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, será imediatamente comunicado da não efetivação da compra, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 
 
19.4 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências 
com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
19.5 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
 
19.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde 
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
 
19.7 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
proponentes, desde que não comprometam o interesse do Município de Tupanciretã, a finalidade e a segurança da 
aquisição do produto. 
 
19.8 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio 
de comunicação que comprove o recebimento. 
 
19.9 É obrigatória a indicação da marca e do prazo de validade dos materiais a partir da data de entrega. Os 
materiais entregues deverão estar rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Anexo I do 
presente Edital. 
 
19.10 O pregoeiro poderá interromper a sessão pública, a qualquer momento, respeitando a necessidade de aviso 
aos participantes do certame e retomar a disputa em horário estabelecido pelo mesmo no momento da interrupção. 
 
19.11 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 
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19.12 A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 
 
19.13 Deverá ser observado o contido no Artigo 6º do Decreto 3.697 de 21 de dezembro de 2000, que possui a 
seguinte redação: 
 
   “Artigo 6º - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances”. 
 
19.14 Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da cidade 
de Tupanciretã, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
 
 
 

Tupanciretã, 22 de março de 2019. 
 
 
 

Carlos Augusto Brum de Souza  
Prefeito de Tupanciretã/RS 

 
 
 
 
 
 

Visto 

O edital preenche os requisitos legais 

atendendo as normas previstas nas Leis 

Federais 10.520/02 e 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

De acordo ______/______/2019 

 
 
_____________________________ 
Assessoria Jurídica do Município 
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ANEXO I – MODELO PROPOSTA DE PREÇO 

ANEXO II – PREÇO DE REFERÊNCIA 

ANEXO III – EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPEDITIVAS 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO CONSTITUCIONAL 

ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 

ANEXO I – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

 
FORNECEDOR:  

CNPJ:         

ENDEREÇO:      

CIDADE:     CEP:                      ESTADO:                 

FONE/FAX:      ENDEREÇO ELETRÔNICO:                                                              

REPRESENTANTE LEGAL:   CPF:                    

BANCO:     AGÊNCIA:   CONTA: 

Item Código Descrição Qdte Apres. Marca 
Vl. 

Unitário 
Vl. Total 

1 6176 

Abaixador de língua estéril 
(espátula de madeira), 
descartável, formato 
convencional liso, superfície e 
bordas perfeitamente acabadas, 
espessura e largura uniforme em 
toda a sua extensão, medindo 
aproximadamente 14 cm de 
comprimento, 1,4 cm de largura, 
0,5 mm de espessura, embalado 
em pacote com 100 unidades 

1000 Pacote    

2 6179 

Abocath nº 18, cateter 
intravenoso, material vialon ou 
poliuretano, calibre 18 g, 
comprimento 45 mm, aplicação 
periférico, com as características 
adicionais:  siliconizado, câmara 
refluxo, tampa protetora, uso 
descartável, esterilidade estéril, 
tipo radiopaco, componentes ag. 
aço inox, bisel curto, trifacetado, 
cor (1,3mm x 32mm), 
componente tx infusão 
100ml/min 

450 Unidade    

3 6180 

Abocath nº 20, cateter 
intravenoso, material vialon ou 
poliuretano, calibre 20 g, 
comprimento 32 mm, aplicação 
periférico, com as características 
adicionais: siliconizado, câmara 
refluxo, tampa protetora, uso 
descartável, esterilidade estéril, 
tipo radiopaco, componentes ag. 
aço inox, bisel curto, trifacetado, 
cor (1,1mm x 32mm), 
componente tx infusão 60ml/min 

450 Unidade    
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4 6181 

Abocath nº 22, cateter 
intravenoso, material 
teflon/vialon, calibre 22 g, 
comprimento 120 mm, aplicação 
punção subclavia, com as 
características adicionais: agulha 
trifacetada e siliconizada, uso 
descartável, esterilidade estéril, 
tipo radiopaco, componentes 
bainha plástica proteção 

450 Unidade    

5 13371 

Abocath nº 24, cateter 
intravenoso, material poliuretano 
ocrilon, calibre 24 g, aplicação 
periférico, com as características 
adicionais: curto, sistema 
segurança, agulha eletropolida, 
uso descartável, esterilidade 
estéril, tipo radiopaco, 
embalagem com abertura 
asséptica 

450 Unidade    

6 6183 
Água oxigenada volume 10, 
embalagem de 1 litro 

100 Litro    

7 13373 

Agulha hipodérmica 0,70 x 25, 
com sistema de segurança, 
podendo ser conectada a 
qualquer seringa, com sistema 
luer lock ou luer slip.  

2000 Unidade    

8 13374 

Agulha hipodérmica 1,20 x 40, 
com sistema de segurança, 
podendo ser conectada a 
qualquer seringa, com sistema 
luer lock ou luer slip.  

2000 Unidade    

9 13375 

Agulha hipodérmica 0,45 x 13, 
com sistema de segurança, 
podendo ser conectada a 
qualquer seringa, com sistema 
luer lock ou luer slip.  

2000 Unidade    

10 11.189 

Agulhas 1,20 x 40, cânula, com 
bisel trifacetado em aço 
inoxidável, siliconizada, canhão, 
capa protetora, composta em 
polipropileno  

10000 Unidade    

11 6185 

Agulhas 25/70, com bisel 
trifacetado em aço inoxidável, 
siliconizada, canhão, capa 
protetora, composta em 
polipropileno  

5000 Unidade    

12 6186 

Agulhas 25/8, cânula, com bisel 
trifacetado em aço inoxidável, 
siliconizada, capa protetora, 
composta em polipropileno   

2000 Unidade    

13 6188 
Agulhas canhão 40/12, com bisel 
trifacetado em aço inoxidável, 
siliconizada, canhão, capa 

6000 Unidade    
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protetora, composta em 
polipropileno 

14 6189 

Agulhas de insulina 13/4,5, 
cânula, com bisel trifacetado em 
aço inoxidável, siliconizada, 
canhão, capa protetora, 
composta em polipropileno   

12000 Unidade    

15 6184 Agulhas 25/6, descartável, estéril 3000 Unidade    

16 17728 

Álcool 70%, embalagem de 1 
litro, desinfetante de média ou 
baixa eficiência que contém 
álcool etílico e água (deionizada)  

1000 Litro    

17 13376 

Álcool em gel  70% para mãos, 
embalagem com 800 ml, para 
complemento de assepsia de 
mãos, com umectantes na 
fórmula e eficaz contra germes e 
bactérias 

1000 Unidade    

18 6190 

Álcool etílico hidratado 70° INPM, 
em gel, embalagem com no 
mínimo 430g, álcool etílico 
hidratado, espessante, 
neutralizante, emoliente, 
desnaturante e água. PH do 
produto (puro) 6,0, 8,5 

500 Unidade    

19 6192 

Algodão hidrófilo, confeccionado 
com fibras 100% algodão, 
embalagem de 500g. Macio e 
absorvente, embalado em saco 
plástico individual, alvejado e 
isento de produtos químicos tais 
como: alvejantes ópticos, 
corantes corretivos e quaisquer 
outras que possa agredir a pele, 
algodão com grande capacidade 
de absorção e retenção de 
líquidos e secreções. 

100 Unidade    

20 13377 

Algodão hidrófilo, confeccionado 
com fibras 100% algodão, 
embalagem de 50g. Macio e 
absorvente, embalado 
individualmente, alvejado e 
isento de produtos químicos tais 
como: alvejantes ópticos, 
corantes corretivos e quaisquer 
outras que possa agredir a pele, 
capacidade de absorção e 
retenção de líquidos e secreções. 

200 Unidade    

21 6193 Almotolia 250 ml, plástico branco  60 Unidade    

22 6194 Almotolia 250 ml, plástico escuro 60 Unidade    

23 6196 
Atadura gessada, secagem 
rápida, 10cm x 3m,  

100 Unidade    
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confeccionada em tecido de pano 
tipo tela, 100% algodão, isento de 
amido e alvejante óptico, na cor 
branca,  garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. 

24 6197 

Atadura gessada, secagem 
rápida, 12cm x 3m, 
confeccionada em tecido de pano 
tipo tela, 100% algodão, isento de 
amido e alvejante óptico, na cor 
branca,  garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. 

120 Unidade    

25 6200 

Ataduras de crepe 10cm x 1,8m, 
100% algodão, com 13 fios, em 
tecido de alta qualidade 
possuindo elasticidade no sentido 
longitudinal, para ser utilizada em 
terapia compressiva, aplicações 
ortopédicas, na fixação de 
curativos e na prevenção contra 
contusões. Rolo envolvido em 
embalagem individual, 
acondicionado em pacotes 
contendo 12 unidades.  

10000 Pacote    

26 6201 

Ataduras de crepe 12cm x 1,8m, 
100% algodão, com 13 fios, em 
tecido de alta qualidade 
possuindo elasticidade no sentido 
longitudinal, para ser utilizada em 
terapia compressiva, aplicações 
ortopédicas, na fixação de 
curativos e na prevenção contra 
contusões. Rolo envolvido em 
embalagem individual,  
acondicionado em pacotes 
contendo 12 unidades.  

10000 Pacote    

27 6202 

Ataduras de crepe 15cm x 1,8m, 
100% algodão, com 13 fios, em 
tecido de alta qualidade 
possuindo elasticidade no sentido 
longitudinal, para ser utilizada em 
terapia compressiva, aplicações 
ortopédicas, na fixação de 
curativos e na prevenção contra 
contusões. Rolo  envolvido em 
embalagem individual, 
acondicionado em pacotes 
contendo 12 unidades.  

5000 Pacote    

28 13378 

Ataduras de crepe 20cm x 1,8m, 
100% algodão, com 13 fios, em 
tecido de alta qualidade 
possuindo elasticidade no sentido 
longitudinal, para ser utilizada em 
terapia compressiva, aplicações 

5000 Pacote    
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ortopédicas, na fixação de 
curativos e na prevenção contra 
contusões. Rolo  envolvido em 
embalagem individual, 
acondicionado em pacotes 
contendo 12 unidades.  

29 13379 

Ataduras de crepe 25cm x 1,8m, 
100% algodão, com 13 fios, em 
tecido de alta qualidade 
possuindo elasticidade no sentido 
longitudinal, para ser utilizada em 
terapia compressiva, aplicações 
ortopédicas, na fixação de 
curativos e na prevenção contra 
contusões. Rolo  envolvido em 
embalagem individual, 
acondicionado em pacotes 
contendo 12 unidades. 

5000 Pacote    

30 13380 

Bandagem elástica, 10cm  x 5m, 
com  laterais que não se 
estreitam ao serem esticadas. 
Leve e porosa, hipoalergênica, 
feita de algodão, não contém 
látex, feita de fibra de poliéster, 
elasticidade semelhante à da pele  

320 Unidade    

31 13381 

Bandagem elástica, 15cm  x 5m, 
com  laterais que não se 
estreitam ao serem esticadas. 
Leve e porosa, hipoalergênica, 
feita de algodão, não contém 
látex, feita de fibra de poliéster, 
elasticidade semelhante à da pele 

120 Unidade    

32 13382 

Bandeja porta lâminas, para 
transporte de lâminas 
preparadas, assegurando a 
integridade das lâminas até o 
momento de leitura no 
microscópio, prevenindo quebra, 
perda do material e possível 
reconvocação do paciente para 
nova coleta. Capacidade para 20 
lâminas 

50 Unidade    

33 6203 

Bolsa coletora de urina com 
sistema fechado, esterilizada, 
capacidade para 2 litros, pinça ou 
clamp no tubo extensor para 
vedação, e no tubo de saída para 
desmame,  tubo extensor flexível 
com 120cm, alça de sustentação 
rígida dupla em "u" para fixação 
no leito,  câmara de pasteur 
flexível que evita a ascensão de 
bactérias para o paciente, e serve 
para ordenha, auxiliando no 

450 Unidade    
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desmanche de coágulos, filtro de 
ar hidrófobo que permite a saída 
do ar da bolsa, dando maior 
aproximação à aferição do 
volume da urina, bolsa coletora 
em pvc flexível, com dupla face, 
sendo a anterior transparente e a 
posterior branca, melhorando a 
identificação, com capacidade 
para 2.000ml e escala graduada 
para volume maior a cada 100ml 
e para pequenos volumes de 25 a 
100ml. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. 

34 6204 

Buterfly nº 19,  descartável, 
embalado unitariamente em 
blister, estéril, em caixas 
contendo 50 unidades cada, asas 
de empunhadura/fixação, tubo 
vinílico transparente, atóxico e 
apirogênico, conector fêmea luer, 
loktm codificado por cores, 
paredes finas 

2000 Unidade    

35 6205 

Buterfly nº 21, descartável, 
embalado unitariamente em 
blister, estéril, em caixas 
contendo 50 unidades cada,  
asas de empunhadura/fixação, 
tubo vinílico transparente, 
atóxico e apirogênico, conector 
fêmea luer, loktm codificado por 
cores, paredes finas 

2000 Unidade    

36 6207 

Buterfly nº 23, descartável, 
embalado unitariamente em 
blister, estéril, em caixas 
contendo 50 unidades cada,  
asas de empunhadura/fixação, 
tubo vinílico transparente, 
atóxico e apirogênico, conector 
fêmea luer, loktm codificado por 
cores, paredes finas 

2000 Unidade    

37 6208 

Buterfly nº 25, descartável, 
embalado unitariamente em 
blister, estéril, em caixas 
contendo 50 unidades cada,  
asas de empunhadura/fixação, 
tubo vinílico transparente, 
atóxico e apirogênico, conector 
fêmea luer, loktm codificado por 
cores, paredes finas 

2000 Unidade    

38 13383 

Caixa porta lâminas (tipo maleta), 
com capacidade para 50 lâminas 
de microscopia (26x76mm). 
Fabricada em polipropileno 

100 Unidade    
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rígido, tampa com fecho de 
segurança tipo "snap cap" e 
dobradiça de metal, fendas 
numeradas 1 à 50 para 
corresponder à folha que se 
encontra na parte interna da 
tamp 

39 13384 

Campo operatório, com 
compressa cirúrgica tecida em 
quatro camadas de gaze 
sobrepostas, confeccionada com 
fios 100% algodão. Tecido  feito 
com amarrações (entrelaçamento 
das quatro camadas de tecido), 
para evitar o deslizamento entre 
as mesmas. Laterais costuradas 
com pontos over, lock para evitar 
desfiamentos, medindo 
aproximadamente 25cm x 25cm 

100 Unidade    

40 13385 

Cateter intravenoso de segurança 
1,7 x 45 mm – cinza, com filtro, 
radiopaco, de uso único, estéril, 
atóxico, apirogênico, indicado 
para infusões de curto prazo (72 
a 96 horas). 16 g  

300 Unidade    

41 13386 

Cateter intravenoso de segurança 
1,3 x 45 mm – verde, com filtro, 
radiopaco, de uso único, estéril, 
atóxico, apirogênico, indicado 
para infusões de curto prazo (72 
a 96 horas).  18 g  

300 Unidade    

42 13387 

Cateter intravenoso de segurança 
1,1 x 32 mm – rosa, com filtro, 
radiopaco, de uso único, estéril, 
atóxico, apirogênico, indicado 
para infusões de curto prazo (72 
a 96 horas). 20 g  

300 Unidade    

43 13388 

Cateter intravenoso de segurança 
0,9 x 25 mm – azul, com filtro, 
radiopaco, de uso único, estéril, 
atóxico, apirogênico, indicado 
para infusões de curto prazo (72 
a 96 horas). 22 g  

300 Unidade    

44 13389 

Cateter intravenoso de segurança 
0,7 x 19 mm – amarelo, com 
filtro, radiopaco, de uso único, 
estéril, atóxico, apirogênico, 
indicado para infusões de curto 
prazo (72 a 96 horas). 24 g  

300 Unidade    

45 6209 

Cateter nasal para oxigênio nº 08, 
tipo óculos, embalado 
individualmente em embalagem 
plástica, esterilizado por radiação 
gama, pvc atóxico siliconado, 

500 Unidade    
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estéril, atóxica, aspirogênico, 
descartável  

46 13390 

Cateter nasal para oxigênio nº 10, 
tipo óculos, embalado 
individualmente em embalagem 
plástica, esterilizado por radiação 
gama, pvc atóxico siliconado, 
estéril, atóxica, aspirogênico, 
descartável  

300 Unidade    

47 4753 

Cateter nasal para oxigênio nº 12, 
tipo óculos, embalado 
individualmente em embalagem 
plástica, esterilizado por radiação 
gama, pvc atóxico siliconado, 
estéril, atóxica, aspirogênico, 
descartável  

500 Unidade    

48 4754 

Cateter nasal para oxigênio nº 14, 
tipo óculos, embalado 
individualmente em embalagem 
plástica, esterilizado por radiação 
gama, pvc atóxico siliconado, 
estéril, atóxica, aspirogênico, 
descartável  

500 Unidade    

49 6210 

Cateter para oxigênio nº 6, para 
administração do oxigênio ou de 
ar comprimido por via nasal, 
extensão em pvc verde, 
acabamento atraumático, 
conector universal 

250 Unidade    

50 6211 

Cateter para oxigênio nº 8, para 
administração do oxigênio ou de 
ar comprimido por via nasal, 
extensão em pvc verde, 
acabamento atraumático, 
conector universal 

250 Unidade    

51 6212 

Cateter para oxigênio nº 10, para 
administração do oxigênio ou de 
ar comprimido por via nasal, 
extensão em pvc verde, 
acabamento atraumático, 
conector universal 

250 Unidade    

52 6213 

Cateter para oxigênio nº 12, para 
administração do oxigênio ou de 
ar comprimido por via nasal, 
extensão em pvc verde, 
acabamento atraumático, 
conector universal 

150 Unidade    

53 8929 

Cateter rígido para aspiração, 
também chamados de tonsil  tip 
ou yankaurer nº 08, aspiração de 
secreções do sistema respiratório 
e vias aéreas, tubo pvc atóxico, 
flexível, conector e válvula  

100 Unidade    
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54 8930 

Cateter rígido para aspiração, 
também chamados de tonsil  tip 
ou yankaurer nº 10, aspiração de 
secreções do sistema respiratório 
e vias aéreas, tubo pvc atóxico, 
flexível, conector e válvula  

100 Unidade    

55 7234 

Cateter rígido para aspiração, 
também chamados de tonsil  tip 
ou yankaurer nº 14, aspiração de 
secreções do sistema respiratório 
e vias aéreas, tubo pvc atóxico, 
flexível, conector e válvula  

100 Unidade    

56 4871 

Coletor perfuro cortante 
contaminado, 7 litros, kit 
constituído de: sacola plástica 
amarela + fundo rígido + cinta 
lateral + coletor semimontado + 
bandeja interna. 

500 Unidade    

57 4870 

Coletor perfuro cortante 
contaminado, 13 litros, kit 
constituído de: sacola plástica 
amarela + fundo rígido + cinta 
lateral + coletor semimontado + 
bandeja interna. 

1000 Unidade    

58 7808 

Coletor universal fezes e urina 
com uma unidade 80 ml, para 
fezes, escarro, urina, etc, tampa 
de pressão, corpo em 
polipropileno autoclavável, 
tampa em polietileno, 
transparente com pazinha 

1000 Unidade    

59 14572 

Colírio anestésico, solução 
oftálmica, com princípio ativo: 
10mg cloridrato de tetracaína, 
1mg cloridrato de fenilefrina 

30 Unidade    

60 6215 

Compressa de gaze não estéril,  
7,5 x 7,5 cm (dobrada),  13 
fios, 100% algodão hidrófilo, 5 
dobras e 8 camadas, atóxica, 
apirogênica, para uso 
ambulatorial, pacote com 500 
unidades   

10000 
 

Pacotes    

61 6214 
Compressa de apósito 15x30, 
compressas cirúrgicas costuradas, 
estéril, 100% algodão. 

1000 Unidade    

62 13391 

Dosador oral não estéril, 5ml, 
confeccionado em borracha 
termoplástica, atóxica, inerte e 
flexível, adaptando-se a frascos 
com bocais de diversos 
diâmetros. Com tampa 
para evitar contaminação do 
medicamento quando este é 
preparado para uso posterior, em 

3000 Unidade    

mailto:licitacao@tupancireta.rs.gov.br


   PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ  

Estado do Rio Grande do Sul 
          R: Exp. João Moreira Alberto, 181 – Cep 98.170-000  

Fone (55) 3272 7500 / 3272 1864 / 3272 2433 – licitacao@tupancireta.rs.gov.br 

 

 

                                                                                    

 

ml apresentando alto grau de 
precisão, traços e números de 
inscrição claros e legíveis.  

63 13393 

Equipo com 02 vias com cample, 
protetor (tTampa) dos conectores 
fêmea: componente adaptado 
aos conectores fêmeas, com a 
finalidade de vedá-lo e mantém a 
esterilidade do conector luer 
fêmea e do interior do infusor. 
Conector fêmea: possui 2 
conectores Luer Lock fêmea com 
conicidade de 6% (luer) padrão 
universal, Clamp corta 
fluxo: interrompe e reinicia o 
fluxo com segurança. 
Tubo flexível: confeccionado em 
PVC flexível, atóxico e 
transparente. 
Conector 2 vias: converte 2 
entradas em uma saída. 
Conector luer macho: possui um 
conector Luer Slip com 
conicidade de 6% (luer) padrão 
universalProtetor do conector 
luer macho: mantém a 
esterilidade do conector luer 
macho e do interior do infusor. 

1000 Unidade    

64 6221 

Equipo macro gotas para a 
administração de medicamentos 
e soluções pela via endovenosa, 
estéril, esterilizado a óxido de 
etileno, fabricado em pvc flexível, 
incolor, tubo de 1,50 cm com 
ponta perfurante e tampa 
protetora,  pinça rolete e corta 
fluxo,  injetor lateral com 
membrana auto cicatrizante, 
conector tipo luer slip universal,  
câmara gotejadora com respiro 
de ar co-  descartável 

3000 Unidade    

65 13392 

Equipo micro gotas para a 
administração de medicamentos 
e soluções pela via endovenosa,  
lanceta perfurante para conexão 
ao recipiente de solução,  injetor 
lateral, sem látex,  tubo em pvc 
de 1,50m, atóxico e transparente, 
controlador de fluxo 
(gotejamento) tipo pinça rolete 
em polietileno, conexão luer para 
dispositivo de acesso venoso, 
ponta luer universal, câmara 
gotejadora flexível transparente, 

3000 Unidade    
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sem entrada de ar, microgotas e 
macrogotas, filtro de partícula de 
15 micras, descartável  

66 11.184 

Equipo para nutrição enteral 
1,50, dispositivo para 
administração de infusão de 
soluções enterais, conecta o 
recipiente de soluções (frasco ou 
bolsa) à sonda de alimentação 
enteral, perfurador para conexão 
ao recipiente de solução, pinça 
rolete com excelente controle de 
gotejamento, conexão luer slip 
ou escalonado, específico para 
nutrição enteral, prevenindo 
riscos na utilização, cor azul 
(específica para produtos de 
nutrição enteral), estéril, atóxico, 
apirogênico 

2000 Unidade    

67 6222 

Escovas ginecológicas cervicais, 
estéril, composta de haste 
plástica cilíndrica com 16 cm e 
cerdas de nylon com formato 
levemente cônico com 2 cm de 
comprimento, no total 18 cm, as 
cerdas são dispostas em 
aproximadamente 13 níveis 
paralelos da base ao ápice, tendo 
diâmetro maior, determinado 
pelas cerdas da base do cone, de 
0,7 cm e o diâmetro menor, 
correspondente às cerdas do 
ápice do cone, de 0,5 cm. 

4000 Unidade    

68 6223 

Esparadrapo 10cm x 4,5m, 
impermeável, composto de 
tecido 100% algodão com resina 
acrílica impermeabilizante, 
enrolado em carretéis plásticos, 
com abas, protegidos também 
por capas 

500 Unidade    

69 6225 

Espátula de ayres, para uso em 
exames ginecológicos, fabricadas 
em madeira, pacote com 100 
unidades. 

3000 Pacote    

70 6226 

Especulo vaginal descartável, 
tamanho médio, em poliestireno 
cristal, transparência e 
transmissão luminosa, alças 
anatômicas de contornos lisos e 
regulares, semelhantes ao 
formato dos fórnices vaginais, 
dispositivo de abertura (parafuso 
borboleta) fabricado em 
poliestireno de alto impacto 

3000 Unidade    
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pigmentado e indeformável, 
formato anatômico, descartável 

71 6227 

Especulo vaginal descartável, 
tamanho pequeno, em 
poliestireno cristal, transparência 
e transmissão luminosa, alças 
anatômicas de contornos lisos e 
regulares, semelhantes ao 
formato dos fórnices vaginais. 
dispositivo de abertura (parafuso 
borboleta), fabricado em 
poliestireno de alto impacto 
pigmentado e indeformável, 
formato anatômico, descartável 

3000 Unidade    

72 11.191 
Extensor de látex natural nº 200, 
diâmetro 5.5mm x 3.0 mm 

200 Metros    

73 6230 

Extensor de látex natural para 
oxigênio nº 202,  diâmetro 
externo de 9 mm, diâmetro 
interno de 4 mm. 

200 Metro    

74 13402 

Extensor de látex natural para 
oxigênio nº 204, diâmetro 
externo de 12mm / interno de 
6mm 

200 Metros    

75 6229 
Extensor de látex natural para 
garrote para flebotomia, 19 x 23 x 
5cm. 

120 Metros    

76 6232 

Fio de sutura  de nylon, 
monofilamento preto, com 
agulha triangular 3/8 nº 2.0, caixa 
com 24 unidades  com agulha ct 
1/2 , 1,5cm, comprimento fio: 
45cm, fio não,absorvível,  
monofilamento, esterilizado por 
óxido de etileno, validade 5 anos. 

36 Caixa    

77 6233 

Fio de sutura  de nylon, 
monofilamento preto, com 
agulha triangular 3/8 nº 3.0, caixa 
com 24 unidades  com agulha ct 
1/2 , 1,5cm, comprimento fio: 
45cm,  fio não,absorvível, 
monofilamento, esterilizado por 
óxido de etileno, validade 5 anos. 

36 Caixa    

78 6234 

Fio de sutura  de nylon, 
monofilamento preto, com 
agulha triangular 3/8 nº 4.0, caixa 
com 24 unidades  com agulha ct 
1/2 , 1,5cm, comprimento fio: 
45cm, fio não,absorvível,  
monofilamento, esterilizado por 
óxido de etileno, validade 5 anos. 

36 Caixa    

79 11.185 
Fio de sutura  de nylon, 
monofilamento preto, com 

36 Caixa    
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agulha triangular 3/8 nº 5.0, caixa 
com 24 unidades  com agulha ct 
1/2 , 1,5cm, comprimento fio: 
45cm,  fio não,absorvível, 
monofilamento esterilizado por 
óxido de etileno, validade 5 anos. 

80 6237 

Fita crepe 16 x 50, confeccionada 
com dorso de papel crepado 
tratado com látices de estireno 
butadieno, recebe, em uma de 
suas faces, massa adesiva à base 
de borracha natural e resina e, na 
outra face, uma fina camada 
impermeabilizante de resinas 
acrílicas que proporcionam 
adesividade. 

500 Unidade    

81 6238 

Fita micropore 2,5 x 10 porosa, 
com dorso de não tecido de 
rayon e viscose,  micropore 
branco: modelo carretel: 1530 
25mm x 10m 

1000 Unidade    

82 6239 

Fita micropore larga, 25 x 4,5, 
porosa, com dorso de não tecido 
de rayon e viscose,  micropore 
branco: modelo carretel 

1000 Unidade    

83 6083 

Fita para autoclave, rolo 19mm x 
30metros, fita utilizada como 
indicador de processo de 
esterilização a vapor em 
autoclaves, a viragem ocorre em 
listas negras bem identificáveis, 
após ser utilizada nas etapas de 
esterilização por autoclavagem, 
para identificação dos pacotes 
embalados com tecido 
reutilizável e papel. 

500 Unidade    

84 6243 

Fixador de lâminas, fixador 
citopatológico à base de 
propilenoglicol e álcool sistema 
tipo spray com propriedades para 
fixação e sustentação da 
integridade celular de esfregaços 
de material biológico estendidos 
em lâmina de vidro. composição: 
propilenoglicol pm 76.10  álcool 
absoluto pm 46.07 qsp 100ml   

48 Unidade    

85 6087 

Gaze hidrófila em rolo  com fios 
100% algodão em tecido tipo 
tela, com oito camadas e três 
dobras, com dimensão de 91 cm 
x 91 m quando abertas e 11cm x 
91 m quando fechadas, 
branqueada, isenta de impurezas, 
amido, alvejante óptico, dextrina, 

250 Rolos    
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corretivos colorantes e ph de 5,0 
a 8,0, com todas as 
características que atendam as 
especificações da NBR 13841. 
Possuir dobras para dentro em 
toda a sua extensão para evitar o 
desprendimento de fios, 
uniformemente enroladas sobre 
si e embaladas individualmente 
em saco plástico. Produto "não 
estéril"  

86 13394 

Gel condutor para 
eletrocardiograma 250 mg isento 
de sal e álcool, ph neutro, inodor, 
não gorduroso.  

200 Unidades    

87 6246 

Gel para sonar (ultra-som),  não 
ataca o transdutor, ph neutro, 
inofensivo à pele do paciente, 
incolor, mantendo o transdutor 
sempre limpo e sem manchas, 
frasco de 100ml 

200 Frasco    

88 4878 

Hastes flexíveis e inquebráveis, 
antigerme, com pontas de 
algodão que não desgrudem e 
nem soltem fiapos, para 
higienização de orelhas, umbigo, 
embalagem com 75 unidades 

250 Unidade    

89 6248 

Lâmina de bisturi para cabo nº 4, 
lâminas extremamente afiadas e 
duráveis, invólucro esterilizado, 
seguro em alumínio, aço inox, 
estéril a raio gama, uso único, 
pacote com 100 unidades, 
modelos: 10,11,12,15,, 21, 22, 23, 
24. 

600 Pacote    

90 6249 

Lâmina ponta fosca para 
processos de microscopia. 
Características: não lapidada,  
espessura: 1,0mm , 1,2mm,  
ponta fosca, dimensões: 26 x 
76mm,  embaladas a vácuo, 
intercaladas com papel lenço com 
tratamento anti-fungo, 
apresentação: caixa com 50 
lâminas 

500 Caixa    

91 7189 

Lanceta para obtenção de sangue 
capilar, com lâmina retrátil, 
estéril, descartável, com 
dispositivo automático de 
segurança, dispensado o uso de 
caneta  lancetora, possuir 
diâmetro de 28 G, devendo 
atender a NR/MT 32 

5.000 Unidade    
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92 6251 

Lençol de papel hospitalar, com 
aproximadamente 50cm de 
largura x 50 metros, 100% 
celulose virgem, não estéril.  

600 Unidade    

93 5665 

Líquido esterelizante germirio 
(solução a base de quaternário de 
amônio e álcool etílico), 
embalagem de 5 litros 

300 Unidade    

94 8738 

Luva para procedimento não 
cirúrgico, látex de borracha 
natural, superfície lisa, levemente 
pulverizada com pó bio 
absorvível, ambidestra, para 
proteção das mãos contra 
agentes biológicos em atividades 
odontológicas, laboratoriais, 
hospitalares e médicas (exceto 
cirurgias), tamanho G, caixa com 
100 unidades 

350 Caixa    

95 8739 

Luva para procedimento não 
cirúrgico, látex de borracha 
natural, superfície lisa, levemente 
pulverizada com pó 
bioabsorvível, ambidestra, para 
proteção das mãos contra 
agentes biológicos em atividades 
odontológicas, laboratoriais, 
hospitalares e médicas (exceto 
cirurgias),  tamanho M, caixa com 
100 unidades  

350 Caixa    

96 8740 

Luva para procedimento não 
cirúrgico, látex de borracha 
natural, superfície lisa, levemente 
pulverizada com pó 
bioabsorvível, ambidestra, para 
proteção das mãos contra 
agentes biológicos em atividades 
odontológicas, laboratoriais, 
hospitalares e médicas (exceto 
cirurgias), tamanho P, caixa com 
100 unidades 

350 Caixa    

97 8741 

Luva para procedimento não 
cirúrgico, látex de borracha 
natural, superfície lisa, levemente 
pulverizada com pó 
bioabsorvível, ambidestra, para 
proteção das mãos contra 
agentes biológicos em atividades 
odontológicas, laboratoriais, 
hospitalares e médicas (exceto 
cirurgias), tamanho PP, caixa com 
100 unidades 

300 Caixa    

98 6252 
Luva plástica estéril para 
ginecologia e mastologia (toque), 

100 Pacote    
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transparente, estéril, descartável, 
ambidestra e de tamanho único, 
pacote com 100 unidades 

99 6253 

Luvas estéreis nº 6.5, fabricada 
em látex, com pó bioabsorvível, 
formato anatômico, esterilizada 
por radiação gama, superfície 
lisa,  
microtexturizada na ponta dos 
dedos,  
embalada em envelope contendo 
um par de luvas. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou 
materiais. 

300 Pares    

100 6254 

Luvas estéreis nº 7.5, fabricada 
em látex,  
com pó bioabsorvível, formato 
anatômico,  
esterilizada por radiação 
gama, superfície lisa, 
microtexturizada na ponta dos 
dedos,  
embalada em envelope contendo 
um par de luvas. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou 
materiais. 

300 Pares    

101 6255 

Luvas estéreis nº 8.0, fabricada 
em látex,  
com pó bioabsorvível, formato 
anatômico,  
esterilizada por radiação gama, , 
superfície lisa, microtexturizada 
na ponta dos dedos,  
embalada em envelope contendo 
um par de luvas. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou 
materiais. 

300 Pares    

102 7378 

Manta para isolamento térmico 
do paciente em polietileno 
aluminizado, que não deforme, a 
prova d`água, refletindo o calor 
externo mantendo o calor 
interno, tamanho: 2,10m de 
comprimento x 1,40m de largura 

500 Unidade    

103 5353 
Óleo mineral para uso 
ambulatorial, embalagem de  
100ml 

48 Litro    

104 13543 
Papel termo sensível para 
eletrocardiograma (ECG) 216mm 
x 30m 

30 Unidade    

105 16340 
Pilha redonda nº 20, para 
aparelhos de pressão e 
termômetros 

100 Unidade    
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106 14571 

Pomada oftálmica (3,5g), uso 
tópico, adulto e pediátrico, com 
princípio ativo: acetato de retinol, 
aminoácidos, metionina e 
cloranfenicol 

30 Unidade    

107 13395 

Porta-lâminas com capacidade 
para 03 lâminas, tampa 
rosqueável, indicada para 
transporte e armazenamento de 
processos histológicos e 
citológicos, fabricada em 
polipropileno, resistente à 
autoclavagem a 121ºC por até 10 
minutos, cuba vertical com 
ranhuras, tampa com trava de 
rosca  

500 Unidade    

108 11.186 

Potes para alimentação 300ml,  
frasco em PE  graduado com 
escala de 50 ml, com dispositivo 
para fixação em suporte, tampa 
rosqueável com lacre e 
adaptador de equipo 

2000 Unidade    

109 10.750 

Potes para alimentação 500ml,  
frasco em PE  graduado com 
escala de 50 ml, com dispositivo 
para fixação em suporte, tampa 
rosqueável com lacre e 
adaptador de equipo 

2000 Unidade    

110 5466 
Sabonete líquido com glicerina 
cremoso para as mãos, refil de 
800 ml 

350 Unidade    

111 4897 

Saco leitoso para resíduos 
infectantes, confeccionados em 
polietileno de alta densidade, de 
material virgem, com capacidade 
nominal para 50 litros, produto 
de acordo com a legislação em 
vigor e com registro na ANVISA 

5500 Unidade    

112 4898 

Saco leitoso para resíduos 
infectantes, confeccionados em 
polietileno de alta densidade, de 
material virgem, com capacidade 
nominal para 30 litros, produto 
de acordo com a legislação em 
vigor e com registro na ANVISA 

5500 Unidades    

113 8004 

Seringa com dispositivo de 
segurança e agulhas 1 ml provida 
de dispositivo de segurança, 
clipe, que depois de ativado 
cobre a agulha, minimizando 
riscos de acidentes. Estéril, 
esterilizada a óxido de etileno 
(eto), bico luer lock, atóxica e 
apirogênica, dispositivo de 

1000 Unidade    
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segurança, descartável e de uso 
único 

114 13396 

Seringa com dispositivo de 
segurança e agulhas 3 ml provida 
de dispositivo de segurança, 
clipe, que depois de ativado 
cobre a agulha, minimizando 
riscos de acidentes. Estéril, 
esterilizada a óxido de etileno 
(eto), bico luer lock, atóxica e 
apirogênica, dispositivo de 
segurança, descartável e de uso 
único 

1000 Unidade    

115 13397 

Seringa com dispositivo de 
segurança e agulhas 5 ml provida 
de dispositivo de segurança, 
clipe, que depois de ativado 
cobre a agulha, minimizando 
riscos de acidentes. Estéril, 
esterilizada a óxido de etileno 
(eto), bico luer lock, atóxica e 
apirogênica, dispositivo de 
segurança, descartável e de uso 
único 

1000 Unidade    

116 13398 

Seringa com dispositivo de 
segurança e agulhas 10 ml 
provida de dispositivo de 
segurança, clipe, que depois de 
ativado cobre a agulha, 
minimizando riscos de acidentes. 
Estéril, esterilizada a óxido de 
etileno (eto), bico luer lock, 
atóxica e apirogênica, dispositivo 
de segurança, descartável e de 
uso único 

1000 Unidade    

117 13399 

Seringa com dispositivo de 
segurança e agulhas 20 ml 
provida de dispositivo de 
segurança , clipe, que depois de 
ativado cobre a agulha, 
minimizando riscos de acidentes. 
Estéril, esterilizada a óxido de 
etileno (eto), bico luer lock, 
atóxica e apirogênica, dispositivo 
de segurança, descartável e de 
uso único 

500 Unidade    

118 6270 

Seringa de 1 ml para insulina, 
com agulhas 13 x 4,5, 
descartável,  indicações: aplicar, 
injetar, irrigar, aspirar e extrair 
fluídos,  pistão isento de látex,  
válido por 5 anos com 
embalagem intacta 

10000 Unidade    

119 6274 Seringa de 3 ml, com agulhas 10000 Unidade    
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25x70, com alto grau de precisão, 
traços e números de inscrição 
claros, legíveis e isentos de falhas 
até o momento da utilização, 
escala numerada em traços 
longos a cada 2ml e a secundária 
a cada 0,1ml, feitas com tinta 
atóxica em azul ou preta, 
graduação: intervalo da escala de 
2 em 2 unidades. 

120 6275 

Seringa de 5 ml, com agulhas 
25x70, com alto grau de precisão, 
traços e números de inscrição 
claros, legíveis e isentos de falhas 
até o momento da utilização, 
escala numerada em traços 
longos a cada 2ml e a secundária 
a cada 0,1ml, feitas com tinta 
atóxica em azul ou preta, 
graduação: intervalo da escala de 
2 em 2 unidades. 

8000 Unidade    

121 6272 

Seringa de 10 ml, com agulhas 25 
x70, com alto grau de precisão, 
traços e números de inscrição 
claros, legíveis e isentos de falhas 
até o momento da utilização, 
escala numerada em traços 
longos a cada 2ml e a secundária 
a cada 0,1ml, feitas com tinta 
atóxica em azul ou preta, 
graduação: intervalo da escala de 
2 em 2 unidades. 

8000 Unidade    

122 6273 

Seringa de 20 ml, com agulhas 
25x70, com alto grau de precisão, 
traços e números de inscrição 
claros, legíveis e isentos de falhas 
até o momento da utilização, 
escala numerada em traços 
longos a cada 2ml e a secundária 
a cada 0,1ml, feitas com tinta 
atóxica em azul ou preta, 
graduação: intervalo da escala de 
2 em 2 unidades. 

3000 Unidade    

123 6276 
Solução de iodopovidona tópico 
1% iodo ativo, embalagem de 1 
litro 

200 Unidade    

124 6277 
Solução fisiológica 0,9%, cloreto 
de sódio 1000 ml, para assepsia 

500 Unidade    

125 6280 
Solução fisiológica 0,9%, cloreto 
de sódio 500 ml, para assepsia 

2000 Unidade    

126 6279 
Solução fisiológica 0,9%, cloreto 
de sódio 250 ml, para assepsia 

2000 Unidade    

127 6278 
Solução fisiológica 0,9%, cloreto 
de sódio 125 ml, para assepsia 

2000 Unidade    
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128 14926 
Solução fisiológica 0,9% cloreto 
de sódio 1000ml, injetável 

500 Unidade    

129 14927 
Solução fisiológica 0,9% cloreto 
de sódio 500ml, injetável 

2000 Unidade    

130 14928 
Solução fisiológica 0,9% cloreto 
de sódio 250ml, injetável 

2000 Unidade    

131 14929 
Solução fisiológica 0,9% cloreto 
de sódio 125ml, injetável 

2000 Unidade    

132 6281 Solução glicosada 5%, 1000 ml 500 Unidade    

133 6283 Solução glicosada 5%, 500 ml 1000 Unidade    

134 6282 Solução glicosada 5%, 250 ml 500 Unidade    

135 6284 

Solução ringer lactato, 1000ml, 
composta de cloreto de sódio, 
cloreto de cálcio, cloreto de 
potássio e lactato de sódio, 
diluídos em água para injeção. 

450 Unidade    

136 6285 

Solução ringer lactato, 500 ml, 
composta de cloreto de sódio, 
cloreto de cálcio, cloreto de 
potássio e lactato de sódio, 
diluídos em água para injeção.. 

500 Unidade    

137 8934 

Sonda de aspiração nº 6, traqueal 
para aspiração de secreções da 
arvore traqueobrônquica, estéril, 
atóxica, apirogênica, descartável, 
composta de tubo de pvc atóxico 
flexível, com modelo de furação 
específica e conector com tampa 

500 Unidade    

138 10746 

Sonda de aspiração nº 8, 
espessura da sonda: 3 mm, 
traqueal para aspiração de 
secreções da árvore 
traqueobrônquica, estéril, 
atóxica, apirogênica, descartável, 
composta de tubo de pvc atóxico 
flexível, com modelo de furação 
específica e conector com tampa 

1000 Unidade    

139 11188 

Sonda de aspiração nº 10, 
espessura da sonda: 4mm, 
traqueal para aspiração de 
secreções da árvore 
traqueobrônquica, estéril, 
atóxica, apirogênica, descartável, 
composta de tubo de pvc atóxico 
flexível, com modelo de furação 
específica e conector com tampa  

1000 Unidade    

140 8932 

Sonda de aspiração nº 12, 
espessura da sonda: 4,5mm, 
traqueal para aspiração de 
secreções da árvore 
traqueobrônquica, estéril, 
atóxica, apirogênica, descartável, 
composta de tubo de pvc atóxico 

1000 Unidade    
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flexível, com modelo de furação 
específica e conector com tampa 

141 8933 

Sonda foley 14 com balão, 
confeccionada em látex, 
siliconizada e atóxica, estéril, 
descartável e em embalagem 
individual. Com ponta 
arredondada e atraumática, 
conector universal, válvula de 
fácil uso, balão simétrico, fino e 
resistente, látex, 100% natural 

100 Unidade    

142 6286 

Sonda foley 16 com balão, 
confeccionada em látex, 
siliconizada e atóxica, estéril, 
descartável e em embalagem 
individual. Com ponta 
arredondada e atraumática, 
conector universal, válvula de 
fácil uso, balão simétrico, fino e 
resistente, látex, 100% natural 

100 Unidade    

143 6287 

Sonda foley 18 com balão, 
confeccionada em látex, 
siliconizada e atóxica, estéril, 
descartável e em embalagem 
individual. Com ponta 
arredondada e atraumática, 
conector universal, válvula de 
fácil uso, balão simétrico, fino e 
resistente, látex, 100% natural 

100 Unidade    

144 6288 

Sonda nasogástrica curta nº 16, 
para drenagem gástrica e 
introdução de solução e 
medicação no trato gástrico, 
estéril, atóxica, apirogênica, 
descartável, composta de tubo de 
pvc atóxico flexível, com modelo 
de furação específica e conector 
com tampa. 

300 Unidade    

145 6289 

Sonda nasogástrica curta nº 18, 
para drenagem gástrica e 
introdução de solução e 
medicação no trato gástrico, 
estéril,  atóxica,  apirogênica, 
descartável, composta de tubo de 
pvc atóxico flexível, com modelo 
de furação específica e conector 
com tampa 

300 Unidade    

146 6290 

Sonda nasogástrica longa nº 16   
para drenagem gástrica e 
introdução de solução e 
medicação no trato gástrico, 
estéril, atóxica, apirogênica, 
descartável, composta de tubo de 
pvc atóxico flexível, com modelo 

100 Unidade    
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de furação específica e conector 
com tampa. 

147 6291 

Sonda nasogástrica longa nº 18, 
para drenagem gástrica e 
introdução de solução e 
medicação no trato gástrico, 
estéril, atóxica, apirogênica, 
descartável, composta de tubo de 
pvc atóxico flexível, com modelo 
de furação específica e conector 
com tampa. 

100 Unidade    

148 6292 

Sonda uretal nº 12,  para 
drenagem de urina na uretra e 
bexiga. Sonda descartável 
composta de tubo de pvc atoxico 
flexível, com modelo de furação 
especifica e conector com tampa 

3000 Unidade    

149 6293 

Sonda uretal nº 14, para 
drenagem de urina na uretra e 
bexiga. Sonda descartável 
composta de tubo de pvc atoxico 
flexível, com modelo de furação 
especifica e conector com tampa. 

500 Unidade    

150 6296 Termômetro clínico digital 100 Unidade    

151 6295 Termômetro clínico prismático 100 Unidade    

152 6304 
Tintura de benjoim, embalagem 
de 1 litro 

48 Unidade    

153 7377 

Tiras reativas para glicemia, para 
testar a glicose no sangue total, 
caixa com 50 unidades, 
compatíveis com aparelhos on 
call plus 

400 Unidade    

154 13400 

Tubo de silicone 202, 5mm x 
10mm em rolo, não estéril,  
confeccionados em silicone de 
grau farmacêutico, com dureza 
de 60 Shore A 

120 Metro    

155 13401 

Tubo extensor para oxigênio de 
1,5 cm, composto de tubo 
cilíndrico de pvc, verde, atóxico, 
com conector de látex nas duas 
extremidades, dimensões de 200 
cm de comprimento, calibre 16 fr 
e esterilizado pelo processo de 
raio gama cobalto – 60 quando 
embalada em plástico. 

48 Unidade    

156 6305 
Vaselina líquida, pura, para uso 
ambulatorial, embalagem de 
1000 ml 

48 Unidade    
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DECLARAÇÕES 

 

1. Declaramos que os preços dos produtos cotados na proposta compreendem todas as despesas com impostos, 

taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto desta 

licitação. 

 

2. Declaramos que entregaremos os produtos, de forma parcelada, no prazo de 10 (dez) dias, contados da emissão 

da Nota de Empenho e encaminhamento da mesma via e-mail, na Av. Bortolo Fogliato, S/N – Centro – Secretaria da 

Saúde, sem ônus para o município. 

 

3. Declaramos que estamos cientes da obrigação de entregar os produtos na quantidade solicitada, independente da 

quantia requerida. 

 

4. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

 

DATA: _______________________________ 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura e identificação da empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 
 

ANEXO II – PREÇO DE REFERÊNCIA 
 
 

Item Código Descrição 
Qte 

Estimada 
Apres. 

Vl. 
Unitário 

1 6176 

Abaixador de língua estéril (espátula de madeira), 
descartável, formato convencional liso, superfície e 
bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura 
uniforme em toda a sua extensão, medindo 
aproximadamente 14 cm de comprimento, 1,4 cm de 
largura, 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 
100 unidades 

1000 Pacote 5,20 

2 6179 

Abocath nº 18, cateter intravenoso, material vialon ou 
poliuretano, calibre 18 g, comprimento 45 mm, 
aplicação periférico, com as características adicionais:  
siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, uso 
descartável, esterilidade estéril, tipo radiopaco, 
componentes ag. aço inox, bisel curto, trifacetado, cor 
(1,3mm x 32mm), componente tx infusão 100ml/min 

450 Unidade 1,30 

3 6180 

Abocath nº 20, cateter intravenoso, material vialon ou 
poliuretano, calibre 20 g, comprimento 32 mm, 
aplicação periférico, com as características adicionais: 
siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, uso 
descartável, esterilidade estéril, tipo radiopaco, 
componentes ag. aço inox, bisel curto, trifacetado, cor 
(1,1mm x 32mm), componente tx infusão 60ml/min 

450 Unidade 1,30 

4 6181 

Abocath nº 22, cateter intravenoso, material 
teflon/vialon, calibre 22 g, comprimento 120 mm, 
aplicação punção subclavia, com as características 
adicionais: agulha trifacetada e siliconizada, uso 
descartável, esterilidade estéril, tipo radiopaco, 
componentes bainha plástica proteção 

450 Unidade 1,30 

5 13371 

Abocath nº 24, cateter intravenoso, material 
poliuretano ocrilon, calibre 24 g, aplicação periférico, 
com as características adicionais: curto, sistema 
segurança, agulha eletropolida, uso descartável, 
esterilidade estéril, tipo radiopaco, embalagem com 
abertura asséptica 

450 Unidade 1,30 

6 6183 Água oxigenada volume 10, embalagem de 1 litro 100 Litro 6,65 

7 13373 
Agulha hipodérmica 0,70 x 25, com sistema de 
segurança, podendo ser conectada a qualquer seringa, 
com sistema luer lock ou luer slip.  

2000 Unidade 0,59 

8 13374 
Agulha hipodérmica 1,20 x 40, com sistema de 
segurança, podendo ser conectada a qualquer seringa, 
com sistema luer lock ou luer slip.  

2000 Unidade 0,70 

9 13375 
Agulha hipodérmica 0,45 x 13, com sistema de 
segurança, podendo ser conectada a qualquer seringa, 
com sistema luer lock ou luer slip.  

2000 Unidade 0,80 

10 11.189 
Agulhas 1,20 x 40, cânula, com bisel trifacetado em aço 
inoxidável, siliconizada, canhão, capa protetora, 
composta em polipropileno  

10000 Unidade 0,30 
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11 6185 
Agulhas 25/70, com bisel trifacetado em aço inoxidável, 
siliconizada, canhão, capa protetora, composta em 
polipropileno  

5000 Unidade 0,50 

12 6186 
Agulhas 25/8, cânula, com bisel trifacetado em aço 
inoxidável, siliconizada, capa protetora, composta em 
polipropileno   

2000 Unidade 0,50 

13 6188 
Agulhas canhão 40/12, com bisel trifacetado em aço 
inoxidável, siliconizada, canhão, capa protetora, 
composta em polipropileno 

6000 Unidade 0,30 

14 6189 
Agulhas de insulina 13/4,5, cânula, com bisel trifacetado 
em aço inoxidável, siliconizada, canhão, capa protetora, 
composta em polipropileno   

12000 Unidade 0,50 

15 6184 Agulhas 25/6, descartável, estéril 3000 Unidade 0,30 

16 17728 
Álcool 70%, embalagem de 1 litro, desinfetante de 
média ou baixa eficiência que contém álcool etílico e 
água (deionizada)  

1000 Litro 9,45 

17 13376 

Álcool em gel  70% para mãos, embalagem com 800 ml, 
para complemento de assepsia de mãos, com 
umectantes na fórmula e eficaz contra germes e 
bactérias 

1000 Unidade 11,00 

18 6190 

Álcool etílico hidratado 70° INPM, em gel, embalagem 
com no mínimo 430g, álcool etílico hidratado, 
espessante, neutralizante, emoliente, desnaturante e 
água. PH do produto (puro) 6,0, 8,5 

500 Unidade 9,30 

19 6192 

Algodão hidrófilo, confeccionado com fibras 100% 
algodão, embalagem de 500g. Macio e absorvente, 
embalado em saco plástico individual, alvejado e isento 
de produtos químicos tais como: alvejantes ópticos, 
corantes corretivos e quaisquer outras que possa 
agredir a pele, algodão com grande capacidade de 
absorção e retenção de líquidos e secreções. 

100 Unidade 15,74 

20 13377 

Algodão hidrófilo, confeccionado com fibras 100% 
algodão, embalagem de 50g. Macio e absorvente, 
embalado individualmente, alvejado e isento de 
produtos químicos tais como: alvejantes ópticos, 
corantes corretivos e quaisquer outras que possa 
agredir a pele, capacidade de absorção e retenção de 
líquidos e secreções. 

200 Unidade 3,43 

21 6193 Almotolia 250 ml, plástico branco  60 Unidade 3,50 

22 6194 Almotolia 250 ml, plástico escuro 60 Unidade 3,90 

23 6196 

Atadura gessada, secagem rápida, 10cm x 3m,  
confeccionada em tecido de pano tipo tela, 100% 
algodão, isento de amido e alvejante óptico, na cor 
branca,  garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. 

100 Unidade 9,00 

24 6197 

Atadura gessada, secagem rápida, 12cm x 3m, 
confeccionada em tecido de pano tipo tela, 100% 
algodão, isento de amido e alvejante óptico, na cor 
branca,  garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. 

120 Unidade 9,00 

25 6200 
Ataduras de crepe 10cm x 1,8m, 100% algodão, com 13 
fios, em tecido de alta qualidade possuindo elasticidade 

10000 Pacote 13,30 
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no sentido longitudinal, para ser utilizada em terapia 
compressiva, aplicações ortopédicas, na fixação de 
curativos e na prevenção contra contusões. Rolo 
envolvido em embalagem individual, acondicionado em 
pacotes contendo 12 unidades.  

26 6201 

Ataduras de crepe 12cm x 1,8m, 100% algodão, com 13 
fios, em tecido de alta qualidade possuindo elasticidade 
no sentido longitudinal, para ser utilizada em terapia 
compressiva, aplicações ortopédicas, na fixação de 
curativos e na prevenção contra contusões. Rolo 
envolvido em embalagem individual,  acondicionado em 
pacotes contendo 12 unidades.  

10000 Pacote 15,00 

27 6202 

Ataduras de crepe 15cm x 1,8m, 100% algodão, com 13 
fios, em tecido de alta qualidade possuindo elasticidade 
no sentido longitudinal, para ser utilizada em terapia 
compressiva, aplicações ortopédicas, na fixação de 
curativos e na prevenção contra contusões. Rolo  
envolvido em embalagem individual, acondicionado em 
pacotes contendo 12 unidades.  

5000 Pacote 17,00 

28 13378 

Ataduras de crepe 20cm x 1,8m, 100% algodão, com 13 
fios, em tecido de alta qualidade possuindo elasticidade 
no sentido longitudinal, para ser utilizada em terapia 
compressiva, aplicações ortopédicas, na fixação de 
curativos e na prevenção contra contusões. Rolo  
envolvido em embalagem individual, acondicionado em 
pacotes contendo 12 unidades.  

5000 Pacote 22,00 

29 13379 

Ataduras de crepe 25cm x 1,8m, 100% algodão, com 13 
fios, em tecido de alta qualidade possuindo elasticidade 
no sentido longitudinal, para ser utilizada em terapia 
compressiva, aplicações ortopédicas, na fixação de 
curativos e na prevenção contra contusões. Rolo  
envolvido em embalagem individual, acondicionado em 
pacotes contendo 12 unidades. 

5000 Pacote 27,00 

30 13380 

Bandagem elástica, 10cm  x 5m, com  laterais que não 
se estreitam ao serem esticadas. Leve e porosa, 
hipoalergênica, feita de algodão, não contém látex, feita 
de fibra de poliéster, elasticidade semelhante à da pele  

320 Unidade 50,28 

31 13381 

Bandagem elástica, 15cm  x 5m, com  laterais que não 
se estreitam ao serem esticadas. Leve e porosa, 
hipoalergênica, feita de algodão, não contém látex, feita 
de fibra de poliéster, elasticidade semelhante à da pele 

120 Unidade 59,00 

32 13382 

Bandeja porta lâminas, para transporte de lâminas 
preparadas, assegurando a integridade das lâminas até 
o momento de leitura no microscópio, prevenindo 
quebra, perda do material e possível reconvocação do 
paciente para nova coleta. Capacidade para 20 lâminas 

50 Unidade 19,00 

33 6203 

Bolsa coletora de urina com sistema fechado, 
esterilizada, capacidade para 2 litros, pinça ou clamp no 
tubo extensor para vedação, e no tubo de saída para 
desmame,  tubo extensor flexível com 120cm, alça de 
sustentação rígida dupla em "u" para fixação no leito,  
câmara de pasteur flexível que evita a ascensão de 
bactérias para o paciente, e serve para ordenha, 
auxiliando no desmanche de coágulos, filtro de ar 

450 Unidade 6,00 
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hidrófobo que permite a saída do ar da bolsa, dando 
maior aproximação à aferição do volume da urina, bolsa 
coletora em pvc flexível, com dupla face, sendo a 
anterior transparente e a posterior branca, melhorando 
a identificação, com capacidade para 2.000ml e escala 
graduada para volume maior a cada 100ml e para 
pequenos volumes de 25 a 100ml. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

34 6204 

Buterfly nº 19,  descartável, embalado unitariamente 
em blister, estéril, em caixas contendo 50 unidades 
cada, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico 
transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea 
luer, loktm codificado por cores, paredes finas 

2000 Unidade 1,30 

35 6205 

Buterfly nº 21, descartável, embalado unitariamente em 
blister, estéril, em caixas contendo 50 unidades cada,  
asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico 
transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea 
luer, loktm codificado por cores, paredes finas 

2000 Unidade 1,30 

36 6207 

Buterfly nº 23, descartável, embalado unitariamente em 
blister, estéril, em caixas contendo 50 unidades cada,  
asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico 
transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea 
luer, loktm codificado por cores, paredes finas 

2000 Unidade 1,30 

37 6208 

Buterfly nº 25, descartável, embalado unitariamente em 
blister, estéril, em caixas contendo 50 unidades cada,  
asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico 
transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea 
luer, loktm codificado por cores, paredes finas 

2000 Unidade 1,30 

38 13383 

Caixa porta lâminas (tipo maleta), com capacidade para 
50 lâminas de microscopia (26x76mm). Fabricada em 
polipropileno rígido, tampa com fecho de segurança 
tipo "snap cap" e dobradiça de metal, fendas 
numeradas 1 à 50 para corresponder à folha que se 
encontra na parte interna da tamp 

100 Unidade 9,00 

39 13384 

Campo operatório, com compressa cirúrgica tecida em 
quatro camadas de gaze sobrepostas, confeccionada 
com fios 100% algodão. Tecido  feito com amarrações 
(entrelaçamento das quatro camadas de tecido), para 
evitar o deslizamento entre as mesmas. Laterais 
costuradas com pontos over, lock para evitar 
desfiamentos, medindo aproximadamente 25cm x 25cm 

100 Unidade 39,00 

40 13385 

Cateter intravenoso de segurança 1,7 x 45 mm – cinza, 
com filtro, radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, 
apirogênico, indicado para infusões de curto prazo (72 a 
96 horas). 16 g  

300 Unidade 4,50 

41 13386 

Cateter intravenoso de segurança 1,3 x 45 mm – verde, 
com filtro, radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, 
apirogênico, indicado para infusões de curto prazo (72 a 
96 horas).  18 g  

300 Unidade 4,50 

42 13387 

Cateter intravenoso de segurança 1,1 x 32 mm – rosa, 
com filtro, radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, 
apirogênico, indicado para infusões de curto prazo (72 a 
96 horas). 20 g  

300 Unidade 4,50 

mailto:licitacao@tupancireta.rs.gov.br


   PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ  

Estado do Rio Grande do Sul 
          R: Exp. João Moreira Alberto, 181 – Cep 98.170-000  

Fone (55) 3272 7500 / 3272 1864 / 3272 2433 – licitacao@tupancireta.rs.gov.br 

 

 

                                                                                    

 

43 13388 

Cateter intravenoso de segurança 0,9 x 25 mm – azul, 
com filtro, radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, 
apirogênico, indicado para infusões de curto prazo (72 a 
96 horas). 22 g  

300 Unidade 5,30 

44 13389 

Cateter intravenoso de segurança 0,7 x 19 mm – 
amarelo, com filtro, radiopaco, de uso único, estéril, 
atóxico, apirogênico, indicado para infusões de curto 
prazo (72 a 96 horas). 24 g  

300 Unidade 5,30 

45 6209 

Cateter nasal para oxigênio nº 08, tipo óculos, embalado 
individualmente em embalagem plástica, esterilizado 
por radiação gama, pvc atóxico siliconado, estéril, 
atóxica, aspirogênico, descartável  

500 Unidade 1,40 

46 13390 

Cateter nasal para oxigênio nº 10, tipo óculos, embalado 
individualmente em embalagem plástica, esterilizado 
por radiação gama, pvc atóxico siliconado, estéril, 
atóxica, aspirogênico, descartável  

300 Unidade 1,40 

47 4753 

Cateter nasal para oxigênio nº 12, tipo óculos, embalado 
individualmente em embalagem plástica, esterilizado 
por radiação gama, pvc atóxico siliconado, estéril, 
atóxica, aspirogênico, descartável  

500 Unidade 1,40 

48 4754 

Cateter nasal para oxigênio nº 14, tipo óculos, embalado 
individualmente em embalagem plástica, esterilizado 
por radiação gama, pvc atóxico siliconado, estéril, 
atóxica, aspirogênico, descartável  

500 Unidade 1,40 

49 6210 

Cateter para oxigênio nº 6, para administração do 
oxigênio ou de ar comprimido por via nasal, extensão 
em pvc verde, acabamento atraumático, conector 
universal 

250 Unidade 0,89 

50 6211 

Cateter para oxigênio nº 8, para administração do 
oxigênio ou de ar comprimido por via nasal, extensão 
em pvc verde, acabamento atraumático, conector 
universal 

250 Unidade 1,00 

51 6212 

Cateter para oxigênio nº 10, para administração do 
oxigênio ou de ar comprimido por via nasal, extensão 
em pvc verde, acabamento atraumático, conector 
universal 

250 Unidade 1,14 

52 6213 

Cateter para oxigênio nº 12, para administração do 
oxigênio ou de ar comprimido por via nasal, extensão 
em pvc verde, acabamento atraumático, conector 
universal 

150 Unidade 1,30 

53 8929 

Cateter rígido para aspiração, também chamados de 
tonsil  tip ou yankaurer nº 08, aspiração de secreções do 
sistema respiratório e vias aéreas, tubo pvc atóxico, 
flexível, conector e válvula  

100 Unidade 2,20 

54 8930 

Cateter rígido para aspiração, também chamados de 
tonsil  tip ou yankaurer nº 10, aspiração de secreções do 
sistema respiratório e vias aéreas, tubo pvc atóxico, 
flexível, conector e válvula  

100 Unidade 2,20 

55 7234 

Cateter rígido para aspiração, também chamados de 
tonsil  tip ou yankaurer nº 14, aspiração de secreções do 
sistema respiratório e vias aéreas, tubo pvc atóxico, 
flexível, conector e válvula  

100 Unidade 2,20 

56 4871 Coletor perfuro cortante contaminado, 7 litros, kit 500 Unidade 3,50 
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constituído de: sacola plástica amarela + fundo rígido + 
cinta lateral + coletor semimontado + bandeja interna. 

57 4870 
Coletor perfuro cortante contaminado, 13 litros, kit 
constituído de: sacola plástica amarela + fundo rígido + 
cinta lateral + coletor semimontado + bandeja interna. 

1000 Unidade 4,98 

58 7808 

Coletor universal fezes e urina com uma unidade 80 ml, 
para fezes, escarro, urina, etc, tampa de pressão, corpo 
em polipropileno autoclavável, tampa em polietileno, 
transparente com pazinha 

1000 Unidade 0,70 

59 14572 
Colírio anestésico, solução oftálmica, com princípio 
ativo: 10mg cloridrato de tetracaína, 1mg cloridrato de 
fenilefrina 

30 Unidade 10,00 

60 6215 

Compressa de gaze não estéril,  7,5 x 7,5 cm (dobrada),  
13 fios, 100% algodão hidrófilo, 5 dobras e 8 
camadas, atóxica, apirogênica, para uso ambulatorial, 
pacote com 500 unidades   

10000 
 

Pacotes 27,00 

61 6214 
Compressa de apósito 15x30, compressas cirúrgicas 
costuradas, estéril, 100% algodão. 

1000 Unidade 2,80 

62 13391 

Dosador oral não estéril, 5ml, confeccionado em 
borracha termoplástica, atóxica, inerte e flexível, 
adaptando-se a frascos com bocais de diversos 
diâmetros. Com tampa para evitar contaminação do 
medicamento quando este é preparado para uso 
posterior, em ml apresentando alto grau de precisão, 
traços e números de inscrição claros e legíveis.  

3000 Unidade 0,55 

63 13393 

Equipo com 02 vias com cample, protetor (tTampa) dos 
conectores fêmea: componente adaptado aos 
conectores fêmeas, com a finalidade de vedá-lo e 
mantém a esterilidade do conector luer fêmea e do 
interior do infusor. 
Conector fêmea: possui 2 conectores Luer Lock fêmea 
com conicidade de 6% (luer) padrão universal, Clamp 
corta fluxo: interrompe e reinicia o fluxo com segurança. 
Tubo flexível: confeccionado em PVC flexível, atóxico e 
transparente. 
Conector 2 vias: converte 2 entradas em uma saída. 
Conector luer macho: possui um conector Luer Slip com 
conicidade de 6% (luer) padrão universalProtetor do 
conector luer macho: mantém a esterilidade do 
conector luer macho e do interior do infusor. 

1000 Unidade 1,35 

64 6221 

Equipo macro gotas para a administração de 
medicamentos e soluções pela via endovenosa, estéril, 
esterilizado a óxido de etileno, fabricado em pvc flexível, 
incolor, tubo de 1,50 cm com ponta perfurante e tampa 
protetora,  pinça rolete e corta fluxo,  injetor lateral com 
membrana auto cicatrizante, conector tipo luer slip 
universal,  câmara gotejadora com respiro de ar co-  
descartável 

3000 Unidade 2,50 

65 13392 

Equipo micro gotas para a administração de 
medicamentos e soluções pela via endovenosa,  lanceta 
perfurante para conexão ao recipiente de solução,  
injetor lateral, sem látex,  tubo em pvc de 1,50m, 
atóxico e transparente, controlador de fluxo 

3000 Unidade 3,00 
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(gotejamento) tipo pinça rolete em polietileno, conexão 
luer para dispositivo de acesso venoso, ponta luer 
universal, câmara gotejadora flexível transparente, sem 
entrada de ar, microgotas e macrogotas, filtro de 
partícula de 15 micras, descartável  

66 11.184 

Equipo para nutrição enteral 1,50, dispositivo para 
administração de infusão de soluções enterais, conecta 
o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) à sonda de 
alimentação enteral, perfurador para conexão ao 
recipiente de solução, pinça rolete com excelente 
controle de gotejamento, conexão luer slip 
ou escalonado, específico para nutrição enteral, 
prevenindo riscos na utilização, cor azul (específica para 
produtos de nutrição enteral), estéril, atóxico, 
apirogênico 

2000 Unidade 2,00 

67 6222 

Escovas ginecológicas cervicais, estéril, composta de 
haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon 
com formato levemente cônico com 2 cm de 
comprimento, no total 18 cm, as cerdas são dispostas 
em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao 
ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas 
da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor, 
correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. 

4000 Unidade 0,39 

68 6223 

Esparadrapo 10cm x 4,5m, impermeável, composto de 
tecido 100% algodão com resina acrílica 
impermeabilizante, enrolado em carretéis plásticos, 
com abas, protegidos também por capas 

500 Unidade 9,00 

69 6225 
Espátula de ayres, para uso em exames ginecológicos, 
fabricadas em madeira, pacote com 100 unidades. 

3000 Pacote 8,35 

70 6226 

Especulo vaginal descartável, tamanho médio, em 
poliestireno cristal, transparência e transmissão 
luminosa, alças anatômicas de contornos lisos e 
regulares, semelhantes ao formato dos fórnices 
vaginais, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) 
fabricado em poliestireno de alto impacto pigmentado e 
indeformável, formato anatômico, descartável 

3000 Unidade 1,30 

71 6227 

Especulo vaginal descartável, tamanho pequeno, em 
poliestireno cristal, transparência e transmissão 
luminosa, alças anatômicas de contornos lisos e 
regulares, semelhantes ao formato dos fórnices 
vaginais. 
dispositivo de abertura (parafuso borboleta), fabricado 
em poliestireno de alto impacto pigmentado e 
indeformável, formato anatômico, descartável 

3000 Unidade 1,40 

72 11.191 
Extensor de látex natural nº 200, diâmetro 5.5mm x 3.0 
mm 

200 Metros 3,00 

73 6230 
Extensor de látex natural para oxigênio nº 202,  
diâmetro externo de 9 mm, diâmetro interno de 4 mm. 

200 Metro 4,50 

74 13402 
Extensor de látex natural para oxigênio nº 204, diâmetro 
externo de 12mm / interno de 6mm 

200 Metros 6,00 

75 6229 
Extensor de látex natural para garrote para flebotomia, 
19 x 23 x 5cm. 

120 Metros 3,50 

76 6232 Fio de sutura  de nylon, monofilamento preto, com 36 Caixa 49,00 
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agulha triangular 3/8 nº 2.0, caixa com 24 unidades 
 com agulha ct 1/2 , 1,5cm, comprimento fio: 45cm, fio 
não,absorvível,  monofilamento, esterilizado por óxido 
de etileno, validade 5 anos. 

77 6233 

Fio de sutura  de nylon, monofilamento preto, com 
agulha triangular 3/8 nº 3.0, caixa com 24 unidades 
 com agulha ct 1/2 , 1,5cm, comprimento fio: 45cm,  fio 
não,absorvível, monofilamento, esterilizado por óxido 
de etileno, validade 5 anos. 

36 Caixa 49,00 

78 6234 

Fio de sutura  de nylon, monofilamento preto, com 
agulha triangular 3/8 nº 4.0, caixa com 24 unidades 
 com agulha ct 1/2 , 1,5cm, comprimento fio: 45cm, fio 
não,absorvível,  monofilamento, esterilizado por óxido 
de etileno, validade 5 anos. 

36 Caixa 49,00 

79 11.185 

Fio de sutura  de nylon, monofilamento preto, com 
agulha triangular 3/8 nº 5.0, caixa com 24 unidades 
 com agulha ct 1/2 , 1,5cm, comprimento fio: 45cm,  fio 
não,absorvível, monofilamento esterilizado por óxido de 
etileno, validade 5 anos. 

36 Caixa 49,00 

80 6237 

Fita crepe 16 x 50, confeccionada com dorso de papel 
crepado tratado com látices de estireno butadieno, 
recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de 
borracha natural e resina e, na outra face, uma fina 
camada impermeabilizante de resinas acrílicas que 
proporcionam adesividade. 

500 Unidade 4,50 

81 6238 
Fita micropore 2,5 x 10 porosa, com dorso de não tecido 
de rayon e viscose,  micropore branco: modelo carretel: 
1530 25mm x 10m 

1000 Unidade 3,00 

82 6239 
Fita micropore larga, 25 x 4,5, porosa, com dorso de não 
tecido de rayon e viscose,  micropore branco: modelo 
carretel 

1000 Unidade 6,00 

83 6083 

Fita para autoclave, rolo 19mm x 30metros, fita utilizada 
como indicador de processo de esterilização a vapor em 
autoclaves, a viragem ocorre em listas negras bem 
identificáveis, após ser utilizada nas etapas de 
esterilização por autoclavagem, para identificação dos 
pacotes embalados com tecido reutilizável e papel. 

500 Unidade 6,00 

84 6243 

Fixador de lâminas, fixador citopatológico à base de 
propilenoglicol e álcool sistema tipo spray com 
propriedades para fixação e sustentação da integridade 
celular de esfregaços de material biológico estendidos 
em lâmina de vidro. composição: propilenoglicol pm 
76.10  álcool absoluto pm 46.07 qsp 100ml   

48 Unidade 9,00 

85 6087 

Gaze hidrófila em rolo  com fios 100% algodão em 
tecido tipo tela, com oito camadas e três dobras, com 
dimensão de 91 cm x 91 m quando abertas e 11cm x 91 
m quando fechadas, branqueada, isenta de impurezas, 
amido, alvejante óptico, dextrina, corretivos colorantes 
e ph de 5,0 a 8,0, com todas as características que 
atendam as especificações da NBR 13841. Possuir 
dobras para dentro em toda a sua extensão para evitar 
o desprendimento de fios, uniformemente enroladas 
sobre si e embaladas individualmente em saco plástico. 

250 Rolos 94,00 
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Produto "não estéril"  

86 13394 
Gel condutor para eletrocardiograma 250 mg isento de 
sal e álcool, ph neutro, inodor, não gorduroso.  

200 Unidades 4,60 

87 6246 

Gel para sonar (ultra-som),  não ataca o transdutor, ph 
neutro, inofensivo à pele do paciente, incolor, 
mantendo o transdutor sempre limpo e sem manchas, 
frasco de 100ml 

200 Frasco 6,00 

88 4878 

Hastes flexíveis e inquebráveis, antigerme, com pontas 
de algodão que não desgrudem e nem soltem fiapos, 
para higienização de orelhas, umbigo, embalagem com 
75 unidades 

250 Unidade 2,80 

89 6248 

Lâmina de bisturi para cabo nº 4, lâminas 
extremamente afiadas e duráveis, invólucro esterilizado, 
seguro em alumínio, aço inox, estéril a raio gama, uso 
único, pacote com 100 unidades, modelos: 10,11,12,15,, 
21, 22, 23, 24. 

600 Pacote 39,00 

90 6249 

Lâmina ponta fosca para processos de microscopia. 
Características: não lapidada,  espessura: 1,0mm , 
1,2mm,  ponta fosca, dimensões: 26 x 76mm,  
embaladas a vácuo, intercaladas com papel lenço com 
tratamento anti-fungo, apresentação: caixa com 50 
lâminas 

500 Caixa 6,00 

91 7189 

Lanceta para obtenção de sangue capilar, com lâmina 
retrátil, estéril, descartável, com dispositivo automático 
de segurança, dispensado o uso de caneta  lancetora, 
possuir diâmetro de 28 G, devendo atender a NR/MT 32 

5.000 Unidade 0,55 

92 6251 
Lençol de papel hospitalar, com aproximadamente 
50cm de largura x 50 metros, 100% celulose virgem, não 
estéril.  

600 Unidade 15,00 

93 5665 
Líquido esterelizante germirio (solução a base de 
quaternário de amônio e álcool etílico), embalagem de 5 
litros 

300 Unidade 39,90 

94 8738 

Luva para procedimento não cirúrgico, látex de borracha 
natural, superfície lisa, levemente pulverizada com pó 
bio absorvível, ambidestra, para proteção das mãos 
contra agentes biológicos em atividades odontológicas, 
laboratoriais, hospitalares e médicas (exceto cirurgias), 
tamanho G, caixa com 100 unidades 

350 Caixa 32,00 

95 8739 

Luva para procedimento não cirúrgico, látex de borracha 
natural, superfície lisa, levemente pulverizada com pó 
bioabsorvível, ambidestra, para proteção das mãos 
contra agentes biológicos em atividades odontológicas, 
laboratoriais, hospitalares e médicas (exceto cirurgias),  
tamanho M, caixa com 100 unidades  

350 Caixa 32,00 

96 8740 

Luva para procedimento não cirúrgico, látex de borracha 
natural, superfície lisa, levemente pulverizada com pó 
bioabsorvível, ambidestra, para proteção das mãos 
contra agentes biológicos em atividades odontológicas, 
laboratoriais, hospitalares e médicas (exceto cirurgias), 
tamanho P, caixa com 100 unidades 

350 Caixa 32,00 

97 8741 
Luva para procedimento não cirúrgico, látex de borracha 
natural, superfície lisa, levemente pulverizada com pó 
bioabsorvível, ambidestra, para proteção das mãos 

300 Caixa 32,00 
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contra agentes biológicos em atividades odontológicas, 
laboratoriais, hospitalares e médicas (exceto cirurgias), 
tamanho PP, caixa com 100 unidades 

98 6252 
Luva plástica estéril para ginecologia e mastologia 
(toque), transparente, estéril, descartável, ambidestra e 
de tamanho único, pacote com 100 unidades 

100 Pacote 14,50 

99 6253 

Luvas estéreis nº 6.5, fabricada em látex, com pó 
bioabsorvível, formato anatômico, esterilizada por 
radiação gama, superfície lisa,  
microtexturizada na ponta dos dedos,  
embalada em envelope contendo um par de luvas. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 

300 Pares 1,61 

100 6254 

Luvas estéreis nº 7.5, fabricada em látex,  
com pó bioabsorvível, formato anatômico,  
esterilizada por radiação gama, superfície lisa, 
microtexturizada na ponta dos dedos,  
embalada em envelope contendo um par de luvas. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 

300 Pares 1,61 

101 6255 

Luvas estéreis nº 8.0, fabricada em látex,  
com pó bioabsorvível, formato anatômico,  
esterilizada por radiação gama, , superfície lisa, 
microtexturizada na ponta dos dedos,  
embalada em envelope contendo um par de luvas. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 

300 Pares 1,61 

102 7378 

Manta para isolamento térmico do paciente em 
polietileno aluminizado, que não deforme, a prova 
d`água, refletindo o calor externo mantendo o calor 
interno, tamanho: 2,10m de comprimento x 1,40m de 
largura 

500 Unidade 7,00 

103 5353 
Óleo mineral para uso ambulatorial, embalagem de  
100ml 

48 Litro 4,21 

104 13543 
Papel termo sensível para eletrocardiograma (ECG) 
216mm x 30m 

30 Unidade 23,00 

105 16340 
Pilha redonda nº 20, para aparelhos de pressão e 
termômetros 

100 Unidade 5,65 

106 14571 
Pomada oftálmica (3,5g), uso tópico, adulto e 
pediátrico, com princípio ativo: acetato de retinol, 
aminoácidos, metionina e cloranfenicol 

30 Unidade 25,00 

107 13395 

Porta-lâminas com capacidade para 03 lâminas, tampa 
rosqueável, indicada para transporte e armazenamento 
de processos histológicos e citológicos, fabricada em 
polipropileno, resistente à autoclavagem a 121ºC por 
até 10 minutos, cuba vertical com ranhuras, tampa com 
trava de rosca  

500 Unidade 0,60 

108 11.186 

Potes para alimentação 300ml,  frasco em PE  graduado 
com escala de 50 ml, com dispositivo para fixação em 
suporte, tampa rosqueável com lacre e adaptador de 
equipo 

2000 Unidade 1,50 

109 10.750 

Potes para alimentação 500ml,  frasco em PE  graduado 
com escala de 50 ml, com dispositivo para fixação em 
suporte, tampa rosqueável com lacre e adaptador de 
equipo 

2000 Unidade 1,80 

110 5466 Sabonete líquido com glicerina cremoso para as mãos, 350 Unidade 11,00 
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refil de 800 ml 

111 4897 

Saco leitoso para resíduos infectantes, confeccionados 
em polietileno de alta densidade, de material virgem, 
com capacidade nominal para 50 litros, produto de 
acordo com a legislação em vigor e com registro na 
ANVISA 

5500 Unidade 0,30 

112 4898 

Saco leitoso para resíduos infectantes, confeccionados 
em polietileno de alta densidade, de material virgem, 
com capacidade nominal para 30 litros, produto de 
acordo com a legislação em vigor e com registro na 
ANVISA 

5500 Unidades 0,30 

113 8004 

Seringa com dispositivo de segurança e agulhas 1 ml 
provida de dispositivo de segurança, clipe, que depois 
de ativado cobre a agulha, minimizando riscos de 
acidentes. Estéril, esterilizada a óxido de etileno (eto), 
bico luer lock, atóxica e apirogênica, dispositivo de 
segurança, descartável e de uso único 

1000 Unidade 0,40 

114 13396 

Seringa com dispositivo de segurança e agulhas 3 ml 
provida de dispositivo de segurança, clipe, que depois 
de ativado cobre a agulha, minimizando riscos de 
acidentes. Estéril, esterilizada a óxido de etileno (eto), 
bico luer lock, atóxica e apirogênica, dispositivo de 
segurança, descartável e de uso único 

1000 Unidade 0,45 

115 13397 

Seringa com dispositivo de segurança e agulhas 5 ml 
provida de dispositivo de segurança, clipe, que depois 
de ativado cobre a agulha, minimizando riscos de 
acidentes. Estéril, esterilizada a óxido de etileno (eto), 
bico luer lock, atóxica e apirogênica, dispositivo de 
segurança, descartável e de uso único 

1000 Unidade 0,50 

116 13398 

Seringa com dispositivo de segurança e agulhas 10 ml 
provida de dispositivo de segurança, clipe, que depois 
de ativado cobre a agulha, minimizando riscos de 
acidentes. Estéril, esterilizada a óxido de etileno (eto), 
bico luer lock, atóxica e apirogênica, dispositivo de 
segurança, descartável e de uso único 

1000 Unidade 0,65 

117 13399 

Seringa com dispositivo de segurança e agulhas 20 ml 
provida de dispositivo de segurança , clipe, que depois 
de ativado cobre a agulha, minimizando riscos de 
acidentes. Estéril, esterilizada a óxido de etileno (eto), 
bico luer lock, atóxica e apirogênica, dispositivo de 
segurança, descartável e de uso único 

500 Unidade 0,80 

118 6270 

Seringa de 1 ml para insulina, com agulhas 13 x 4,5, 
descartável,  indicações: aplicar, injetar, irrigar, aspirar e 
extrair fluídos,  pistão isento de látex,  válido por 5 anos 
com embalagem intacta 

10000 Unidade 0,35 

119 6274 

Seringa de 3 ml, com agulhas 25x70, com alto grau de 
precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e 
isentos de falhas até o momento da utilização, escala 
numerada em traços longos a cada 2ml e a secundária a 
cada 0,1ml, feitas com tinta atóxica em azul ou preta, 
graduação: intervalo da escala de 2 em 2 unidades. 

10000 Unidade 0,40 

120 6275 
Seringa de 5 ml, com agulhas 25x70, com alto grau de 
precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e 

8000 Unidade 0,50 
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isentos de falhas até o momento da utilização, escala 
numerada em traços longos a cada 2ml e a secundária a 
cada 0,1ml, feitas com tinta atóxica em azul ou preta, 
graduação: intervalo da escala de 2 em 2 unidades. 

121 6272 

Seringa de 10 ml, com agulhas 25 x70, com alto grau de 
precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e 
isentos de falhas até o momento da utilização, escala 
numerada em traços longos a cada 2ml e a secundária a 
cada 0,1ml, feitas com tinta atóxica em azul ou preta, 
graduação: intervalo da escala de 2 em 2 unidades. 

8000 Unidade 0,60 

122 6273 

Seringa de 20 ml, com agulhas 25x70, com alto grau de 
precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e 
isentos de falhas até o momento da utilização, escala 
numerada em traços longos a cada 2ml e a secundária a 
cada 0,1ml, feitas com tinta atóxica em azul ou preta, 
graduação: intervalo da escala de 2 em 2 unidades. 

3000 Unidade 0,70 

123 6276 
Solução de iodopovidona tópico 1% iodo ativo, 
embalagem de 1 litro 

200 Unidade 32,00 

124 6277 
Solução fisiológica 0,9%, cloreto de sódio 1000 ml, para 
assepsia 

500 Unidade 5,90 

125 6280 
Solução fisiológica 0,9%, cloreto de sódio 500 ml, para 
assepsia 

2000 Unidade 4,00 

126 6279 
Solução fisiológica 0,9%, cloreto de sódio 250 ml, para 
assepsia 

2000 Unidade 3,30 

127 6278 
Solução fisiológica 0,9%, cloreto de sódio 125 ml, para 
assepsia 

2000 Unidade 3,00 

128 14926 
Solução fisiológica 0,9% cloreto de sódio 1000ml, 
injetável 

500 Unidade 6,30 

129 14927 
Solução fisiológica 0,9% cloreto de sódio 500ml, 
injetável 

2000 Unidade 6,20 

130 14928 
Solução fisiológica 0,9% cloreto de sódio 250ml, 
injetável 

2000 Unidade 5,10 

131 14929 
Solução fisiológica 0,9% cloreto de sódio 125ml, 
injetável 

2000 Unidade 3,50 

132 6281 Solução glicosada 5%, 1000 ml 500 Unidade 8,00 

133 6283 Solução glicosada 5%, 500 ml 1000 Unidade 5,90 

134 6282 Solução glicosada 5%, 250 ml 500 Unidade 4,50 

135 6284 
Solução ringer lactato, 1000ml, composta de cloreto de 
sódio, cloreto de cálcio, cloreto de potássio e lactato de 
sódio, diluídos em água para injeção. 

450 Unidade 8,50 

136 6285 
Solução ringer lactato, 500 ml, composta de cloreto de 
sódio, cloreto de cálcio, cloreto de potássio e lactato de 
sódio, diluídos em água para injeção.. 

500 Unidade 4,90 

137 8934 

Sonda de aspiração nº 6, traqueal para aspiração de 
secreções da arvore traqueobrônquica, estéril, atóxica, 
apirogênica, descartável, composta de tubo de pvc 
atóxico flexível, com modelo de furação específica e 
conector com tampa 

500 Unidade 0,77 

138 10746 

Sonda de aspiração nº 8, espessura da sonda: 3 mm, 
traqueal para aspiração de secreções da árvore 
traqueobrônquica, estéril, atóxica, apirogênica, 
descartável, composta de tubo de pvc atóxico flexível, 
com modelo de furação específica e conector com 

1000 Unidade 0,80 
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tampa 

139 11188 

Sonda de aspiração nº 10, espessura da sonda: 4mm, 
traqueal para aspiração de secreções da árvore 
traqueobrônquica, estéril, atóxica, apirogênica, 
descartável, composta de tubo de pvc atóxico flexível, 
com modelo de furação específica e conector com 
tampa  

1000 Unidade 0,85 

140 8932 

Sonda de aspiração nº 12, espessura da sonda: 4,5mm, 
traqueal para aspiração de secreções da árvore 
traqueobrônquica, estéril, atóxica, apirogênica, 
descartável, composta de tubo de pvc atóxico flexível, 
com modelo de furação específica e conector com 
tampa 

1000 Unidade 0,90 

141 8933 

Sonda foley 14 com balão, confeccionada em látex, 
siliconizada e atóxica, estéril, descartável e em 
embalagem individual. Com ponta arredondada e 
atraumática, conector universal, válvula de fácil uso, 
balão simétrico, fino e resistente, látex, 100% natural 

100 Unidade 4,25 

142 6286 

Sonda foley 16 com balão, confeccionada em látex, 
siliconizada e atóxica, estéril, descartável e em 
embalagem individual. Com ponta arredondada e 
atraumática, conector universal, válvula de fácil uso, 
balão simétrico, fino e resistente, látex, 100% natural 

100 Unidade 4,25 

143 6287 

Sonda foley 18 com balão, confeccionada em látex, 
siliconizada e atóxica, estéril, descartável e em 
embalagem individual. Com ponta arredondada e 
atraumática, conector universal, válvula de fácil uso, 
balão simétrico, fino e resistente, látex, 100% natural 

100 Unidade 4,25 

144 6288 

Sonda nasogástrica curta nº 16, para drenagem gástrica 
e introdução de solução e medicação no trato gástrico, 
estéril, atóxica, apirogênica, descartável, composta de 
tubo de pvc atóxico flexível, com modelo de furação 
específica e conector com tampa. 

300 Unidade 1,30 

145 6289 

Sonda nasogástrica curta nº 18, para drenagem gástrica 
e introdução de solução e medicação no trato gástrico, 
estéril,  atóxica,  apirogênica, descartável, composta de 
tubo de pvc atóxico flexível, com modelo de furação 
específica e conector com tampa 

300 Unidade 1,30 

146 6290 

Sonda nasogástrica longa nº 16   para drenagem gástrica 
e introdução de solução e medicação no trato gástrico, 
estéril, atóxica, apirogênica, descartável, composta de 
tubo de pvc atóxico flexível, com modelo de furação 
específica e conector com tampa. 

100 Unidade 1,60 

147 6291 

Sonda nasogástrica longa nº 18, para drenagem gástrica 
e introdução de solução e medicação no trato gástrico, 
estéril, atóxica, apirogênica, descartável, composta de 
tubo de pvc atóxico flexível, com modelo de furação 
específica e conector com tampa. 

100 Unidade 1,60 

148 6292 

Sonda uretal nº 12,  para drenagem de urina na uretra e 
bexiga. Sonda descartável composta de tubo de pvc 
atoxico flexível, com modelo de furação especifica e 
conector com tampa 

3000 Unidade 0,90 

149 6293 Sonda uretal nº 14, para drenagem de urina na uretra e 500 Unidade 1,10 
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bexiga. Sonda descartável composta de tubo de pvc 
atoxico flexível, com modelo de furação especifica e 
conector com tampa. 

150 6296 Termômetro clínico digital 100 Unidade 18,00 

151 6295 Termômetro clínico prismático 100 Unidade 8,00 

152 6304 Tintura de benjoim, embalagem de 1 litro 48 Unidade 75,00 

153 7377 
Tiras reativas para glicemia, para testar a glicose no 
sangue total, caixa com 50 unidades, compatíveis com 
aparelhos on call plus 

400 Unidade 49,90 

154 13400 
Tubo de silicone 202, 5mm x 10mm em rolo, não estéril,  
confeccionados em silicone de grau farmacêutico, com 
dureza de 60 Shore A 

120 Metro 18,10 

155 13401 

Tubo extensor para oxigênio de 1,5 cm, composto de 
tubo cilíndrico de pvc, verde, atóxico, com conector de 
látex nas duas extremidades, dimensões de 200 cm de 
comprimento, calibre 16 fr e esterilizado pelo processo 
de raio gama cobalto – 60 quando embalada em 
plástico. 

48 Unidade 5,80 

156 6305 
Vaselina líquida, pura, para uso ambulatorial, 
embalagem de 1000 ml 

48 Unidade 29,00 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 

ANEXO III - EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 
1. Para fins de habilitação, o proponente da melhor proposta deverá enviar por e-mail (mairapjr@gmail.com), no 
prazo máximo de quatro horas depois de encerrada a disputa, a proposta assinada pelo representante legal da 
empresa, com posterior encaminhamento dos documentos originais e/ou das cópias autenticadas, abaixo 
relacionados, via correio, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, no seguinte endereço: Rua Expedicionário 
João Moreira Alberto, nº 181, Centro – Tupanciretã CEP: 98170-000 – Tupanciretã – RS, A/C Setor de 
Licitações/Pregoeiro. Caso os documentos não sejam recebidos pelo Pregoeiro dentro do prazo estabelecido, 
caberá ao mesmo aceitar ou não documento entregue fora do limite pré-estabelecido.  
 
1.1 Relação da documentação para habilitação: 
 
1.1.1 – Documentos relativos à habilitação jurídica: 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; Inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
 
1.1.2 – Documentos relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
 
b) Alvará de Funcionamento da Empresa da sede do proponente, com apresentação do comprovante do pagamento 
da Taxa de Fiscalização e Vistoria do ano em curso, no caso de não constar no alvará a respectiva validade ou se a 
validade do documento estiver condicionada ao respectivo pagamento; 
 
c) Certidão Negativa Municipal do domicilio ou sede do proponente; 
 
d) Certidão Negativa Estadual do domicilio ou sede do proponente; 
 
e) Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, abrangendo a regularidade 
das contribuições previdenciárias e de terceiros, do domicilio ou sede do proponente, com base na Portaria 
Conjunta RFB/PGFN nº 1751, de 02/10/2014; 
 
f) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho. 
 
1.1.3 – Documentos relativos a Qualificação Econômico-Financeira: 
 
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (caso 
não contenha validade, não será aceita com data de emissão superior a sessenta dias). 
 
1.1.4 – Documentos relativos a qualificação técnica: 
 
a) Alvará Sanitário expedido por órgão da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, da sede do domicílio do 
proponente. 
 
b) Comprovação da Autorização de Funcionamento da Empresa participante (AFE), emitida pelo Ministério da 
Saúde/ANVISA.  
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c) Registro do Produto no Ministério da Saúde ou comprovação da isenção do registro dos itens cotados, devendo 
constar nos registros ou isenções os números dos respectivos itens. 

 

d) Certificado de Boas Práticas de Fabricação de produtos para a Saúde e registro na ANVISA. Estão isentos da 
apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação – CBPF os produtos para saúde enquadrados nas 
classes I e II, com base no § 2º do artigo 24 da Resolução da Anvisa – RDC nº 15, de 28/03/2014. 
 
e) Declaração (modelo Anexo IV) subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre em 
qualquer das condições impeditivas, especificando: 

 que não foi declarada inidônea pelo Poder Público; 

 que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 

 que não foi penalizada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por 
outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

 que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei 8.666/93; 

 que não tem em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive de consultoria, assistência técnica ou 
assemelhados. 

 
f) Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, com redação dada pela 
Emenda Constitucional 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de 
qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos (modelo Anexo V). 
 
1.1.5 – Outros documentos: 
 
a) Instrumento Procuratório ou Carta de Preposição, no caso do representante da empresa não ser um dos 
diretores; 
 
b) Proposta correspondente aos produtos arrematados, preenchida e assinada, na qual deverá constar a marca e 
que o mesmo será entregue rigorosamente de acordo com todas as especificações constantes no Anexo I do 
presente Edital.  
 
2 Os documentos acima deverão ser apresentados em originais ou através de cópias autenticadas por Tabelião ou 
Servidor da Administração, com exceção dos que forem retirados pela internet que devem ser somente originais, 
devendo constar o respectivo endereço eletrônico no cabeçalho ou rodapé da página. 
 
2.1 Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não 
declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão, exceto o 
comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado (s) de Capacidade Técnica, se for o caso. 
 
2.2 O proponente 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 
declarações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
2.3 Os documentos apresentados em originais ficarão retidos no processo e somente serão desentranhados 
mediante a solicitação de cópia no protocolo da Prefeitura. 
 
3 A não remessa dos documentos relacionados acima, acarretará na INABILITAÇÃO da empresa,  podendo a ela ser 
aplicada as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO QUE NÃO INCORRE 

EM CONDIÇÕES IMPEDITIVAS 

 

 

(Nome da empresa) ...................................., CNPJ nº ..........................., sediada na 

............................ (endereço da empresa, cidade e Estado), DECLARA, sob as penas da lei, que 

não incorre em nenhuma das condições impeditivas, abaixo descritas: 

 não foi declarada inidônea pelo Poder Público; 

 não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 

 não foi penalizada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, 

quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

 não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei 8.666/93; 

 que não tem em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 

empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive de 

consultoria, assistência técnica ou assemelhados. 

 
 

DATA: _______________________________ 
 
 
 

_________________________________________________ 
Identificação e assinatura do representante legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 

CONSTITUCIONAL 

 
 

........................................................................................,  inscrita no CNPJ nº 

...................................................,  por intermédio de seu representante legal,  

Sr.(a)................................................................. portador (a) da Carteira de Identidade 

nº................................................. e do CPF nº .......................................... DECLARA, para fins de 

atendimento ao Inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, que cumpre com o disposto no inciso XXXIII 

do art. 7º  da Constituição Federal,    não empregando menor de dezoito (18) anos em trabalho 

noturno,  perigoso ou insalubre e não empregando menor de dezesseis (16) anos. 

 

Ressalva: Emprega menor, a partir de  quatorze  (14)  anos,  na  condição de  aprendiz (   ) 

Observação: Em caso afirmativo,  assinalar a ressalva acima. 

 

DATA: _______________________________ 
 
 
 

_________________________________________________ 
Identificação e assinatura do representante legal 
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ANEXO VI  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ....... 

 (Ref. Pregão Eletrônico nº 13/2019) 

VALIDADE 12 MESES 

Processo LC:  

 
O MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ-RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno do Estado do Rio Grande do Sul, 

inscrita no CNPJ sob nº 88.227.764/0001-65, com sede na Rua Expedicionário João Moreira Alberto, nº 181, em 
Tupanciretã -RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, CARLOS AUGUSTO BRUM DE SOUZA, doravante 
simplesmente denominado CONTRATANTE, e a empresa .................., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no 
CNPJ sob nº............... e no Estado sob nº............, com sede na............, neste ato representada......., doravante 
denominada DETENTORA DA ATA, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e Decreto 
Municipal nº 2790/2007 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 
13/2019, conforme consta do  processo administrativo nº 2019/21.019, homologado em _________, firmam a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, obedecidas as disposições da Lei 8.666/93, 
suas alterações posteriores e as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
1.1 A presente ATA tem por objeto o Registro de Preço de Materiais Ambulatoriais,  abaixo descritos, para 
aquisições futuras e parceladas: 
 
1.2 A Detentora da Ata deverá entregar os produtos, de forma parcelada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
contados da emissão da Nota de Empenho e encaminhamento da mesma via e-mail, ciente da obrigação de entregar 
os produtos na quantidade solicitada, independente da quantia requerida.      
 
1.3. A Detentora da Ata que não entregar os produtos dentro do prazo estão sujeitos as penalidades previstas nesta 
Ata. 
 
1.4. Os produtos serão solicitados de acordo com a necessidade do Município de Tupanciretã. 
 
1.5. As quantidades, constantes nesta Ata, são uma estimativa para o período de 12 (doze) meses, podendo ser 
adquirida para mais ou para menos, a critério da Administração Municipal. 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
 
2.2 Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, durante o prazo de validade da Ata 
de Registro de Preços, o Município de Tupanciretã não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu 
intermédio, dos materiais objeto da Ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, 
sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à Detentora da Ata. 
 
2.3 Em cada aquisição decorrente desta ATA, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições 
constantes do edital do Pregão Eletrônico nº 13/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso, independente de transição, por ser de pleno conhecimento das partes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
 
3.1 O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante a apresentação da Nota 
Fiscal, isenta de erros e devidamente liberada pelo Setor Competente, através de depótivo em conta corrente 
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fornecida pela Detentora da Ata. 
  

Dados bancários para pagamento 
Banco:   Agência:  Conta Corrente: 

 
3.2 A Nota Fiscal somente será liberada para pagamento quando o cumprimento do contrato estiver em total 
conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 
 
3.3 A Nota Fiscal deverá ser emitida em moeda corrente do país, grafada com dois dígitos após a vírgula. 
 
3.4 Juntamente com a Nota Fiscal, a Detentora da Ata deverá apresentar a CND Municipal, o Certificado de 
Regularidade do FGTS e a CND do INSS.  
 
3.5 O CNPJ da Detentora da Ata, constante da Nota Fiscal, deverá ser o mesmo da documentação apresentada no 
procedimento licitatório. 
 
3.6 Nos pagamentos efetuados pela Administração, poderão ser efetuadas retenções relativas a tributos de 
competência municipal ou os que o proponente está como responsável pela legislação vigente. 
 
3.7  Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer 
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.  
 
3.8  Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada 
ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 - As despesas a serem realizadas com a aquisição dos produtos, decorrentes da execução deste Registro de 
Preços, correrão à conta dos recursos previstos no orçamento do Município. 
                       
CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS 
 
5.1 A entrega dos produtos deverá ser efetuada de acordo com a necessidade do Município, de forma parcelada, no 
prazo de 10 (dez) dias, contados da emissão da Nota de Empenho e encaminhamento da mesma via e-mail,  ciente 
da obrigação de entregar os produtos na quantidade solicitada, independente da quantia requerida. 
 
5.2. Os materiais deverão ser entregues na Av. Bortolo Fogliato, S/N – Centro – Tupanciretã/RS – PRÉDIO DO INSS, 
ou em outro local que o Contratante determinar, no horário de expediente da Secretaria Municipal da Saúde (das 8 
horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min), sem ônus para o município. 
 
5.3 A Detentora da Ata deverá entregar os produtos, obrigatoriamente, na marca cotada na proposta, sob pena de 
ter o produto devolvido. 
 
5.4. A Detentora da Ata deverá constar na Nota Fiscal a data e a hora em que a entrega dos produtos foi feita, além 
da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos. 
 
5.5 O recebimento dos produtos será de responsabilidade do Secretário Municipal da Saúde, Sr. Ezequiel F. Cella,  
ou outro funcionário expressamente designado por ele, a quem caberá conferir e lavrar Termo de Recebimento 
Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do objeto licitado. 
 
5.6. A Secretaria solicitante terá o prazo máximo de 2 (dois) dias para processar a conferência dos produtos 
entregues, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando o proponente vencedor para substituição do 
produto entregue em desacordo com a marca especificada na proposta. 
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5.6.1. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pela Detentora da Ata no prazo máximo 
de 3 (três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3 (três) dias. 
 
5.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Detentora da Ata pela perfeita 
execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir o objeto do empenho, se a qualquer tempo se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
 
5.8. Nos casos da Detentora da Ata não entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas ou se negar a 
fazer a substituição dos produtos não aceitos, a pessoa responsável pelo recebimento lavrará termo circunstanciado 
do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade. 
 
5.9 O acompanhamento e a fiscalização do contrato será de responsabilidade da Comissão, designada pela 
Portaria nº 25.084, composta pelo Gestor: Ewerton Boer da Costa – Suplente: Francisco Carlos Sanders – Fiscal: 
Liana Salles Couto, conjuntamente com o Secretário Municipal da Saúde, Sr. Ezequiel F. Cella. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
6.1 -     Do Município: 
6.1.1  Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega dos produtos desta Ata. 
6.1.2  Aplicar à Detentora da Ata penalidade, quando for o caso. 
6.1.3  Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução 
da Ata de Registro de Preço. 
6.1.4  Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor 
competente. 
6.1.5  Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 
 
6.2       Da Detentora da Ata: 
6.2.1  Fornecer os produtos, objeto desta licitação, dentro dos padrões e nas especificações exigidas nesta Ata. 
6.2.2  Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
ofertados. 
6.2.3  Manter, durante a execução da Ata, as mesmas condições de habilitação. 
6.2.4  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no 
quantitativo do objeto desta Ata. 
6.2.5  Fornecer os produtos no preço, prazo e forma estipulados na proposta. 
6.2.6  Fornecer os produtos dentro dos padrões exigidos neste Ata. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
7.1. Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela retirada 
da Nota de Empenho pela Detentora. 
 
7.2. A Detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante 
a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu 
vencimento. 
 
7.3. Toda aquisição deverá efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de 
Nota de Empenho. 
 
7.4. A Detentora da Ata, quando do recebimento da Nota de Empenho, deverá colocar, na cópia que 
necessariamente a acompanhar, a data e a hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu 
ao recebimento. 
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7.5. A cópia da Nota de Empenho, referida no item anterior deverá ser devolvida, a fim de ser anexada ao processo 
de administração da Ata. 
 
7.6 Durante a validade do Registro de Preços o Setor de Compras do Município fará  pesquisa e monitoramento de 
preços. Sempre que o preço registrado para o item, tornar-se superior ao praticado no mercado, a Detentora da Ata, 
com preço registrado para o item será notificado para adequá-lo às condições do mercado.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
 
8.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas pela Detentora da Ata ensejará a aplicação das seguintes 
penalidades: 

I - Advertência, por escrito; 
II – Multa; 
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Local, pelo prazo de 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
8.1.1. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos, incidentes sobre o valor 
do empenho, a partir da data do vencimento do prazo de entrega até o trigésimo dia, quando o MUNICÍPIO poderá 
decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das demais cominações 
legais. 
  
8.1.2. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor da Ata de Registro de Preço, nas hipóteses de rescisão 
por inexecução total da Ata, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, 
quando a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo 
limite de trinta dias. 
 
8.2. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à Detentora da Ata, respeitado o princípio do contraditório e 
da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na 
forma definida pela legislação, em favor do MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ, ficando a empresa obrigada a comprovar 
o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 
 
8.2.1. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) 
de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o 
pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser 
cobrado judicialmente. 
 
8.3. No caso da Detentora da Ata ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, o MUNICÍPIO  poderá 
proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 
 
8.4. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a Detentora da Ata 
responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 
 
8.5. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Detentora da Ata de ser acionada 
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao MUNICÍPIO, decorrentes das infrações 
cometidas. 
 
8.6. Da aplicação das penalidades definidas nos subitens acima, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 
 
8.7 O recurso ou o pedido de reconsideração relativo as penalidades acima dispostas será dirigido ao Secretário da 
unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 
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CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  
 
9.1. Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda da presente Ata, é vedado 
qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data 
do recebimento da proposta. 
 
9.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face de 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticados 
no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avenca. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE  PREÇOS 
 
10.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando: 
 
10.1.1. a Detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 
 
10.1.2. a Detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a administração não aceitar a 
justificativa; 
 
10.1.3. a Detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da 
Administração, observada a legislação em vigor; 
 
10.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se 
assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais; 
 
10.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a Detentora não acatar a 
revisão dos mesmos; 
 
10.1.6. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela administração; 
 
10.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por 
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente 
Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação 
será feita por publicação em Jornal de Circulação Municipal, por duas vezes consecutivas, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
 
10.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as 
exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência das 
hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93 e alterações. 
 
10.3.1. A solicitação da Detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Oitava, 
caso não aceitas as razões do pedido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
 
11.1 As aquisições dos produtos, decorrentes da presente Ata, serão formalizados pela emissão da Nota de 
Empenho e o encaminhamento da mesma para a Detentora da Ata, sendo autorizadas, em cada caso, pelo 
Ordenador de Despesa correspondente. 
 
11.1.1. A emissão das Notas de Empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, 
autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS COMUNICAÇÕES 
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12.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão 
feitas sempre por escrito. 
 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico nº 13/2019 e a proposta da Detentora da Ata. 
 
13.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, pelo Decreto 
Municipal nº 2790/07 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-
se-ão os princípios gerais do direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 
14.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Tupanciretã - RS, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que for, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas da presente Ata. 
 
E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, 
aceitam cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam a presente em 02 (duas) vias de igual 
efeito e teor, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que produza os seus devidos e legais efeitos. 
 
 

Tupanciretã - RS, ..... de .......... de ......... 
 
 
 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã/RS – Contratante 

 
 

_______________________________ 
Detentora da Ata 
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