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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022/034-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9/2022/034-SRP 
DATA DE ABERTURA: 05/07/2022 
MODO DE DISPUTA: ABERTO 

O MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, 
QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS NA MODALIDADE 
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM, NOS 
TERMOS DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 
2019, DO DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 
2015, DECRETO 7892, DECRETO Nº 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 
DE JUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 
147/2014, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI Nº 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS. 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o 
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe 
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com 
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; 
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; 
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente 
instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação. 
 

ÓRGÃOS INTERESSADOS: SAÚDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS   
DATA E HORA DE INICIO DAS 

PROPOSTAS: 
12 H: 00 M DO DIA 23/06/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DATA E HORA LIMITE PARA 
IMPUGNAÇÃO: 

12 H: 00 M DO DIA 30/06/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 10  H: 00  M DO DIA 05/07/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – 

SESSÃO PÚBLICA: 
 

10  H: 01  M DO DIA 05/07/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br 

VALOR ORÇADO SIGILOSO 

MODO DE DISPUTA 
ABERTO 

 
 
1. DO OBJETO. 
 
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de preço para eventual 

aquisição medicamentos e insumos hospitalares com a finalidade de atender a rede municipal de 

saúde, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado do Carajás – PA. 

1.1. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao 

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste 

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2. DO REGISTRO DE PREÇOS. 

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que 

constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

3. DO CREDENCIAMENTO. 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a 

participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA. 

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br; 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS 

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

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

desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

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

licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 

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

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor 

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

4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS: 

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

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

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

responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 

746/2014-TCU-Plenário). 

4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM CAMPO 

PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:  

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

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

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

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

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno 

porte. 

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

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

conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores;  

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

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição;  

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, 

de 16 de setembro de 2009. 

4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.8.  Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. Junto a documentação de 

habilitação devidamente atualizado sem pendencias para eventual consulta. 

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

lei e neste Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 

envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 

chave de acesso e senha. 
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5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda 

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO, 

DOS SEGUINTES CAMPOS: 

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

6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou 

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

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

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

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou 

serviços. 

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

do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (Noventa) DIAS, a contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 

públicas, quando participarem de licitações públicas; 

6.7. Será desclassificada a empresa que apresentar identificação da empresa tais como razão social ou nome 

fantasia que venha indicar a mesma. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 

local indicados neste Edital. 
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7.2.  O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 

real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado 

a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 

de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 

regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último 

por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,02 (Dois) 

Centavos. 

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente 

descartados pelo sistema os respectivos lances.  

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

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

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 

sessão pública. 

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 
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7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira, 

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a). 

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

primeiro.  

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.18. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

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

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a 

sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos 

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E 

será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

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

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma 

vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 

entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 

faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 

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

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o 

critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, 

conforme regulamento.  

7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 

só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do 

modo de disputa aberto e fechado. 

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3º, 

§ 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

7.28.1. Produzidos no país; 

7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;  

7.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas.  

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

7.30.2. O(a) pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados.  

7.31. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital 

e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019. 
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8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo 

fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto 

(cinquenta por cento )art. 48, inciso II, 1° a lei: 8666. 

8.2.1.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

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

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração.  

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 

no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.5. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.5.1.  O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a).  

8.5.2.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, 

se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.5.2.1. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à 

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu 

perfeito manuseio, quando for o caso. 

8.6.  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.7. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para 

a sua continuidade. 

8.8. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 

condições diversas das previstas neste Edital. 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
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8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a 

proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

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

antes estabelecida, se for o caso. 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO. 

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

em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras publicas, e ainda nos seguintes cadastros: 

9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 

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

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 

por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 

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

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

9.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.6. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

9.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
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9.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL 

DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica. 

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS 

PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 

via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 

documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento pessoais com fotos comprobatório de seus administradores; 

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 

sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.8.7. Documentos pessoais de pessoa física com foto relativa aos sócios junto a pessoa Jurídica. 

9.8.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

9.8.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

9.8.10. Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela 

junta comercial do estado da empresa;  

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas 

juntamente com o QSA, conforme o caso; 

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos 

Estaduais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for 

sediada; 

9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos 

Municipais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa 

for sediada; 

9.9.7. Certidão negativa junto ao município de Eldorado do Carajás, emitida pelo departamento de tributos do 

município ou pelo site. https://eldoradodocarajas-

pa.nobesistemas.com.br/tributos/document_validator/new#, a mesma também poderá ser solicitada 

através do E-mail: tributos@eldoradodocarajas.pa.gov.br. 

9.9.8. Alvará de funcionamento da sede da empresa. 

https://eldoradodocarajas-pa.nobesistemas.com.br/tributos/document_validator/new
https://eldoradodocarajas-pa.nobesistemas.com.br/tributos/document_validator/new
mailto:tributos@eldoradodocarajas.pa.gov.br
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9.9.9.  Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

9.10.1. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), 

expedida pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito federal, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que 

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 

9.10.2. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos 

últimos 60 dias; 

9.10.3. Certidão Especifica da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos últimos 

60 dias; 

9.10.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

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

(três) meses da data de apresentação da proposta; 

9.10.4.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

9.10.4.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

9.10.4.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 

auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, 

sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

9.10.4.4. Devera apresentar junto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo. 

9.10.4.5. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimonial 

dentro do prazo de validade;  

9.10.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação 

das fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

9.10.6. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a 

Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de  

10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  
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9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

9.11.1.  Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma 

reconhecida de quem o subscreveu.  

9.11.2.  Registro ou inscrição no Conselho Regional de Farmácia – CRF em vigência.  

9.11.3.  Cópia do Alvará Sanitário e da Licença de Funcionamento do Licitante, expedido pelo Serviço de 

Vigilância Sanitária do município da licitante. 

9.11.4.   Registro na ANVISA dos medicamentos, exceto para produtos classificados como suplementos 

vitamínicos e minerais, de acordo com a RDC Nº 27/10. 

9.11.5.  As empresas que cotarem medicamentos comuns deverão apresentar a AFE para medicamentos 

comuns e as empresas que cotarem medicamentos controlados deverão apresentar AFE para medicamentos 

especiais. 

9.12. DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO JUNTO A HABILITAÇÃO JURÍDICA   

Proposta de preços; (apresentar em papel timbrado da empresa). 

Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos 

da habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresa). 

Declaração nos termos do inciso XXXIII, art. 7º da constituição federal; (apresentar em papel timbrado da 

empresa). 

Declaração de elaboração independente de proposta; (apresentar em papel timbrado da empresa). 

Declaração do porte da empresa; (apresentar em papel timbrado da empresa). 

Declaração de idoneidade; (apresentar em papel timbrado da empresa). 

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresa). 

Declaração de não vinculo com a administração publica de Eldorado do Carajás. (apresentar em papel timbrado da 

empresa). 

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
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remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a 

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

9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a 

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 

do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam a Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 

global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas 

de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 

desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 

corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

10.7. A administração quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar das empresas declaradas 

como arrematantes a planilha de composição, encargos sociais, encargos trabalhista, despesa com pessoal, frete  

juntamente com notas fiscais de entrada ou de saída de acordo o lotes dos itens vencido. 
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10.8. A empresa que eventualmente for detentor do menor valor do ultimo lance fica impedida de pedir a 

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei. 

11. DOS RECURSOS. 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, 

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá o(a) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de motivação 

da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 

de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 

Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor 

não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

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

procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE 

COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
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13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a), caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório.  

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, contados a 

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

fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com 

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 24 horas , a 

contar da data de seu recebimento. 

15.3. A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do seu 

envio podendo a mesma ser assinada digitalmente, o não cumprimento desta clausula a empesa sofrera 

sanções administrativas conforme a lei.  
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16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou 

emitido instrumento equivalente. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital.  

16.2.1.  Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento. 

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 

reconhecimento de que: 

16.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 

disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

16.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 

8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

16.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e 

poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.  

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão 

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao 

CADIN. 

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

consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

16.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

16.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata 

de registro de preços. 
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16.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou 

se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das 

sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem 

de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL. 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  

20. DO PAGAMENTO. 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

21.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 

dentro do prazo de validade da proposta; 

21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

21.1.3. Apresentar documentação falsa; 

21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.6. Não mantiver a proposta; 

21.1.7. Cometer fraude fiscal; 

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a 

juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez 

por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93. 

21.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura 

Municipal de Eldorado dos Carajás, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com 

as multas previstas. 

21.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes 

sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93: 

a) Advertência por escrito; 
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b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total 

do contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 

Eldorado dos Carajás, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem 

justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, será aplicado o limite 

máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 

14 do Decreto Nº 3.555/00. 

21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente 

informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial, as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a 

reabilitação perante a Administração Pública. 

21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo 

de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato; 

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 

licitação ou de execução do contrato; 

c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 

artificiais e não-competitivos;  

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.  

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 

apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do 

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.  

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA. 

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta 

do licitante mais bem classificado. 
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22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação 

ao licitante melhor classificado. 

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, 

estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será 

utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses 

previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

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

impugnar este Edital. 

23.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

23.3. Caberá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

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

23.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o(a) 

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

por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

23.6. O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da 

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

dos anexos. 

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando 

se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a) 

pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação. 

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 

administração. 

23.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, 

serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu 

acompanhamento. 

23.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, 

que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pela proponente. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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23.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a 

administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou 

contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração 

pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital). 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a). 

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

– DF. 

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e 

a segurança da contratação. 

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 

seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

24.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

24.10.1. 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, 

a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

24.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.12. A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por 
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ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do 

procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 

24.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

24.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a 

esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que 

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Rua da Rio 

vermelho º 01 – Centro – km 100, CEP: 68524-000.  nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço 

e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

24.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

TERMO DE REFERENCIA  

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE 

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO; 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA; 
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TERMO DE REFERENCIA 
 1.0. OBJETO 
 

1.1. Eventual aquisição medicamentos e insumos hospitalares com a finalidade de atender a rede 

municipal de saúde, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado do 

Carajas – PA.  conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo: 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

ABAIXADOR DE LÍNGUA 150,000 PACOTE       

Especificação : Espátula em madeira lisa, isto é, com ausência de farpas, descartável. extremidades 
arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, com 14 cm de comprimento, largura entre 
1,4 e 1,5 cm. Embalagem: pacote com 100 unidades, com dados de identificação e procedência.    

ABAIXADOR DE LINGUA MATERIAL: MADEIRA, BORDAS LISAS 240,000 PACOTE       

Especificação : ABAIXADOR DE LINGUA MATERIAL: MADEIRA DESCARTÁVEL FORMATO CONVENCIONAL 
SUPERFÍCIES E BORDAS LISAS PACOTE COM 100 UNIDADES.    

ABSORVENTE GERIATRICO 1440,000 PACOTE       

Especificação : Absorvente de fluidos,com inibidor de odores Hipoalergênico (minimiza o possível 
surgimento de alergias)pacote com 20 unidades.    

ACEBROFILINA 10 MG 2000,000 FRASCO       

Especificação : Acebrofilina Inf. 10mg/5ml Xpe. fr. 120 ml    

ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG 1000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a impressão venda proíbida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO 50000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a impressão venda proíbida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLAS DE 5ML 10000,000 AMPOLA       

Especificação : ácido ascórbico Injetável 100 mg/mL Solução injetável Caixa com 100 ampolas com 5 mL 
hidróxido de sódio, ácido clorídrico, bissulfito de sódio, edetato dissódico di-hidratado e água para 
injetáveis.    

ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO 50000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão venda proíbida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

ACIDO PERACETICO SOLUÇÃO 0,2% FRASCO 1000ML 144,000 FRASCO       

Especificação : ACIDO PERACETICO SOLUÇÃO 0,2% EMBALAGEM EM FRASCO 1000 ML.    

ACIDO PERACETICO SOLUÇÃO 0,2% FRASCO 5000 ML 72,000 GALÃO        
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Especificação : ACIDO PERACÉTICO SOLUÇÃO 0,2% FR. 5000ML    

ÁCIDO TRANEXAMICO 250MG/ML INJETÁVEL 2000,000 AMPOLA       

Especificação : Injetável, 250mg em ampola de 05 ml A embalagem devera ter a inscrição venda proíbida 
pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do 
mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO DE SÓDIO)250MG COMPRIMIDO 10000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : ÁCIDO VALPROICO 250MG 25 Cápsulas Gelatinosas Moles    

ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200,000 FRASCO       

Especificação : Composto dos ácidos linoleico, caprílico e cáprico + vitamas A e E + lecetina de soja, loção 
200 mLmL. A embalagem deve conter venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na 
Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução 
Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem 
traduzido por tradutor oficial.    

ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 240,000 UNIDADE      

Especificação : COMPATÍVEL COM BOMBA DE INFUSAO MP-20 CELLM .    

AGUA DESTILADA C/ 5 LTS 120,000 UNIDADE      

ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100,000 FRASCO       

Especificação : Embalagem: frasco plástico com 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.    

ÁGUA PARA INJEÇÃO APIROGÊNICA INJETÁVEL 10ML 5000,000 FRASCO       

Especificação : Frasco ampola 10ml. Cotendo a impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar 
registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,0 CAIXA COM 100 360,000 CAIXA        

Especificação : CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA BISEL 
TRIFACETADO COMPRIMENTOS IDEAIS PARA ASPIRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES 
IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME PADRÃO UNIVERSAL DE CORES DO CANHÃO EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO 
APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES.    

AGULHA HIPODÉRMICA 20 X 5,5 360,000 CAIXA        
Especificação : CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA BISEL 
TRIFACETADO COMPRIMENTOS IDEAIS PARA ASPIRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES 
IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME PADRÃO UNIVERSAL DE CORES DO CANHÃO EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO 
APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES.    

AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 07 1200,000 CAIXA        
Especificação : CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA BISEL 
TRIFACETADO COMPRIMENTOS IDEAIS PARA ASPIRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES 
IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME PADRÃO UNIVERSAL DE CORES DO CANHÃO EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO 
APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES.    

AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 08 600,000 CAIXA        
Especificação : Descartável, esteril, atóxica, apirogênica. canula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, 
siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita 
encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem: caixa 
com 100 unidades individuais, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.    
AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12 600,000 CAIXA        
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Especificação : Descartável, esteril, atóxica, apirogênica, canula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, 
siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhao em polipropileno e que permita 
encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá 
estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde.    

AGULHA DESC. PERIDURAL Nº 18 G 3 X 1/2" 80MM 120,000 CAIXA        

especificação : dispositivo utilizado na punção do espaco peridural para injeção de anestésicos mandril, 
codificado por cores, que impede a entrada de tecido ou gordura na cânula da agulha, ate que a mesma 
chegue ao local indicado do procedimento bisel tipo tuohy canhão luer com visor translúcido e inteiramente 
cônico câinula graduada em centímetros, apresentação: caixa com 100 unidades.    

AGULHA DESC. PERIDURAL Nº 22 G - 80MM 120,000 CAIXA        
especificação : dispositivo utilizado na punção do espaco peridural para injeção de anestésicos mandril, 
codificado por cores, que impede a entrada de tecido ou gordura na cânula da agulha, ate que a mesma 
chegue ao local indicado do procedimento bisel tipo tuohy canhão luer com visor translúcido e inteiramente 
cônico câinula graduada em centímetros.apresentação: caixa com 100 unidades.    

AGULHA ANESTÉSICAS ESPINHAL RAQUIDIANATIPO QUINCKE,N 25 G 1200,000 CAIXA        

especificação : a agulha anestésicas espinhal raquidianatipo quincke, fabricada em aço inoxidável conforme 
a norma iso 9626, canhão com visor translúcido e inteiramente cônico, mandril metálico com encaixe 
anatômico e capa protetora para a agulha, sendo embaladas individualmente em papel 
blister.apresentação: caixa com 25 unidades.    

AGULHA ANESTÉSICAS ESPINHAL RAQUIDIANATIPO QUINCKE Nº 26G 1200,000 UNIDADE      

especificação : fabricada em aço inoxidável conforme a norma iso 9626, canhão com visor translúcido e 
inteiramente cônico, mandril metálico com encaixe anatômico e capa protetora para a agulha, sendo 
embaladas individualmente em papel blister.    

AGULHA ANESTÉSICAS ESPINHAL RAQUIDIANATIPO QUINCKE N 27 G 1200,000 CAIXA        

especificação : agulha desc. raqui nº 27 g / ponta quincke - a agulha anestésicas espinhal raquidianatipo 
quincke, fabricada em aço inoxidável conforme a norma iso 9626, canhão com visor translúcido e 
inteiramente cônico, mandril metálico com encaixe anatômico e capa protetora para a agulha, sendo 
embaladas individualmente em papel blister. apresentação: caixa com 25 unidades.    

AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 HIPODÉRMICADESCARTÁVEL CX COM 100 UNIDADES 100,000 CAIXA        
especificação : agulha hipodérmicadescartável esterilizada a gás oxido de etilenocom cânula, capa e canhão 
de polimerosatoxicos com bisel siliconizado, embalagemindividualmente em papel grau cirúurgico, 
apresentação: caixa com 100 unidades.    

AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 HIPODÉRMICADESCARTÁVEL CX COM 100 UNIDADES 100,000 CAIXA        
especificação : agulha descartável 20x5,5, agulha hipodérmicadescartável esterilizada a gás oxido de 
etilenocom cânula, capa e canhão de polimerosatoxicos com bisel siliconizado, embalagemindividualmente 
em papel grau cirúurgico. apresentação: caixa com 100 unidades.    

AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 CAIXA COM 100 UNIDADES 200,000 CAIXA        
especificação : agulha hipodérmicadescartável esterilizada a gás oxido de etilenocom cânula, capa e canhão 
de polimerosatoxicoscom bisel siliconizado, embalagemindividualmente em papel grau cirúurgico. 
apresentação: caixa com 100 unidades.    

AGULHA DESCARTÁVEL 30X8 CAIXA COM 100 UNIDADES 100,000 CAIXA        

especificação : agulha hipodérmicadescartável esterilizada a gás oxido de etilenocom cânula, capa e canhão 
de polimerosatoxicoscom bisel siliconizado, embalagemindividualmente em papel grau cirúurgico. 
apresentação: caixa com 100 unidades.    

AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CAIXA COM 100 UNIDADES 100,000 CAIXA        

especificação : agulha hipodérmicadescartável esterilizada a gás oxido de etilenocom cânula, capa e canhão 
de polimerosatoxicoscom bisel siliconizado, embalagemindividualmente em papel grau cirúurgico. 
apresentação: caixa com 100 unidades.    

AGULHA HIPODERMICA 25X0,6 CAIXA COM 100 100,000 CAIXA        



                        
 

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CPL 

 

 
 

Rua da Rio vermelho º 01 – Centro – km 100, CEP: 68524-000 – Eldorado do Carajás/PA 

Especificação : A Agulha Hipodérmica 25 x 0,6 mm Caixa 100 Unidades têm fixação perfeita ao canhão para 
garantir uma conexão segura e reduzir os riscos de vazamento. Apresentam calibres ideais para aspirações 
e aplicação de injeções, com dimensões 25 x 6 mm, vêm em embalagens esterilizadas e individuais em 
blister de plásticos e papel grau cirúrgico, com uma selagem eficiente, garantindo a integridade do produto 
até a utilização    

AGULHA P/ ESTIMULADOR DE NERVO 22GX2" 120,000 UNIDADE      

especificação : agulha p/ estimulador de nervo 22gx2" cân. 0.70x50mm, apresentação: embalagem 
individual.    

ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 400MG 10000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão venda proíbida pelo comércio 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

ALBENDAZOL 40MG SUSPENSÃO ORAL 2000,000 FRASCO       

Especificação : Frasco com 10ml com 40mg/10mlA embalagem deve conter venda proíbida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

ÁLCOOL 70% 1LT 7200,000 FRASCO       

Especificação : Para desinfecção hospitalar.rfice fixa e anti-sepsia antes de punção venosa, tendo como 
princípio ativo o álcool etílico a 77% (v/v) que corresponde a 70% em peso, com acao antimicrobiana para 
Staphuylococus aureus, Salmonella choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa, apresentando documentacao a 
ser solicitada: laudo de ação antimicrobiana para bacterias citadas, laudo do produto assinado pelo químico 
responsável, Embalagem: de 01 litro.    

ALCOOL ETILICO 96% 1L PURO 6000,000 FRASCO       

Especificação : Álcool etílico 96% puro. Capacidade: Frasco plástico com 1 litro    

ALCOOL ELITICO 70% 1000ML 300,000 UNIDADE      

ÁLCOOL IODADO 0,1% 144,000 FRASCO       

Especificação : 1%, solução tópica, 1000ml a embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão 
venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500G 600,000 ROLO         
Especificação : Não estéril 100% algodão, alvejado, insento de impurezas, inodoro e insípido, rolo com 500 
g. fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e 
macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão Embalagem: rolo com 500 g em 
embalegem individual. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde    

ALGODÃO 500G 500,000 UNIDADE      

Especificação : ALGODÃO HIDRÓFILO C/ 500G (100% ALGODÃO,HIDRÓFILO, NÃO ESTÉRIL)    

ALMOTOLIA NA COR BRANCO 500ML 50,000 FRASCO       

Especificação : Frasco plástico para acondicionar solução, na cor branco transparente, com tampa de rosca 
para vedação, protetor da tampa conjugado, capacidade para 500 ml.    

ALMOTOLIA NA COR MARROM 500ML 50,000 FRASCO       

Especificação : Frasco plástico para acondicionar solução, na cor marrom, com tampa de rosca para 
vedação, protetor da tampa conjugado.    

ALMOTOLIA PLASTICA OPACA C/TAMPA 250ML 600,000 UNIDADE      
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Especificação : Graduado em alto relevo com bico reto Confeccionado em polietileno Para utilização de 
líquidos diversos.    

ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE C/TAMPA 250ML 600,000 UNIDADE      

Especificação : - Volume: 250mL Cor: Transparente Graduado em alto relevo com bico reto Confeccionado 
em polietileno Para utilização de líquidos diversos.    

ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE C/TAMPA 500ML 600,000 UNIDADE      

Especificação : - Graduado em alto relevo com bico reto - Confeccionado em polietileno - Para utilização de 
líquidos diversos.    

ALOPURINOL COMPRIMIDO 100MG 10000,000 CAIXA        

Especificação : Comprimido redondo, biconvexo, de cor laranja, sulcado com gravação "APO 300" em um 
lado e o outro plano. Cartuchos com 30 comprimidos, a embalagem do produto deverá conter a seguinte 
impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

AMBROXOL SOLUÇÃO ORAL 15MG/ML PEDIÁTRICO 15000,000 FRASCO       

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo 
comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle 
- CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

AMBROXOL SOLUÇÃO ORAL 30MG/ML FRASCO COM 5ML 20000,000 FRASCO       

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo 
comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle 
- CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

AMOXICILINA 250MG/5ML FRASCO 150ML 2000,000 FRASCO       

Especificação : Para suspensão oral 250mg/5mL fr. com 150mL a embalagem do produto deverá conter a 
seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 
460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por 
tradutor oficial.    

AMOXICILINA 500MGESPECIFICAÇÃO: + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 125 MG CÁPSULA 7000,000 CAIXA        

especificação : cápsulas deve conter na embalagem a descricao proíbida a venda pelo comércio. apresentar 
registro dos produtos na anvisa e certificado de boas práticas, fabricação e controle - cbpfc do fabricante 
conforme resolução anvisa nº 460/99. em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

AMOXICILINA 50MG/ML PÓ 6000,000 FRASCO       

Especificação : Frasco com pó para suspensão oral 60 ML + copo.    

AMPICILINA SÓDICA CÁPSULA 500 MG 500,000 CÁPSULA      

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo 
comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle 
- CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

AMPICILINA SUSPENSÃO ORAL 250MG 50000,000 FRASCO       

Especificação : Frasco 150ml. A embalagem deve conter venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

ANLODIPINO 10 MG COMPRIMIDO 5000,000 COMPRIMIDO   
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Especificação :  O anlodipino, princípio ativo do medicamento Besilato de Anlodipino 10mg Genérico Cimed 
30 Comprimidos, interfere no movimento do cálcio para dentro das células cardíacas e da musculatura dos 
vasos sanguíneos. Como resultado dessa ação, o anlodipino relaxa os vasos sanguíneos que irrigam o 
coração e o resto do corpo, aumentando a quantidade de sangue e oxigênio para o coração, reduzindo a sua 
carga de trabalho e, por relaxar os vasos sanguíneos, permite que o sangue passe através deles mais 
facilmente.    

ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO 5000,000 COMPRIMIDO   

Especificação :  O besilato de anlodipino é indicado como medicamento de primeira escolha no tratamento 
da hipertensão (pressão alta) e angina de peito (dor no peito, por doença do coração) devido à isquemia 
miocárdica (falta de sangue no coração). O besilato de anlodipino pode ser usado isoladamente ou em 
combinação com outros medicamentos para tratar as mesmas indicações acima.    

APARELHO DE TRICOTOMIA DESCARTÁVEL 2400,000 UNIDADE      

Especificação : Aparelho descartavel com 2 lâminas paralelas, cabo antideslizante, com fita lubrificante.    

ATADURA CREPOM 10 CM 13 FIOS CM2 - 1,8 24000,000 UNIDADE      

Especificação : ATADURA CREPOM 10 CM 13 FIOS CM2 - 1,8 METROS EM REPOUSO    

ATADURA CREPOM 15 CM 13 FIOS CM2 - 1,8 M 24000,000 UNIDADE      

Especificação : ATADURA CREPOM 15 CM 13 FIOS CM2 - 1,8 METROS EM REPOUSO    

ATADURA CREPOM 20 CM 13 FIOS CM2 - 1,8 METROS 24000,000 UNIDADE      

Especificação : ATADURA CREPOM 20 CM 13 FIOS CM2 - 1,8 METROS EM REPOUSO    

ATADURA DE CREPE 10 CM X 4,50M 30000,000 PACOTE       
Especificação : Atadura de crepe em tecido 100% algodão ou misto c/ dimensão de 10cm de largura x 
4,50m de comprim. bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e 
elasticidade de 50 por cento, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que 
garanta a integridade do produto, o produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove o 
cumprimento NBR 14056, embalagem pacote com 12 rolos    

ATADURA DE CREPE 20 CM X 4,50M 50000,000 PACOTE       

Especificação : Atadura de crepe em tecido 100% algodão ou misto c/ dimensão de 20cm de largura x 4,50 
m de comprim., as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento,çlasse tipo I e 
elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embaladoem material que garanta a 
integridade do produto. O produto devera ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento 
NBR 14056, 13F, embalagem pacote com 12 unidades    

ATADURA GESSADA 10CM X 3,0M 6000,000 ROLO         
Especificação : Na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácidos, corantes corretivos e 
alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente 
com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulosee solventes anidros, bordas com 
corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem 
no máximo de10 minutos. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde.    

ATADURA GESSADA 15CM X 3,0M 6000,000 ROLO         

Especificação : Na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácidos, corantes corretivos e 
alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente 
com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulosee solventes anidros, bordas com 
corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem 
no máximo de 10 minutos. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde.    

ATADURA GESSADA 20CM X 4M 6000,000 UNIDADE      

Especificação : TECIDO DE PANO TIPO TELA 100% ALGODÃO ISENTO DE AMIDO E ALVEJANTE ÓPTICO    

ATADURA ORTOPEDICA 10CM X 1,8M 600,000 CAIXA        
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Especificação : NÃO ESTÉRIL 100% PURO ALGODÃO: MACIO E EXTRA-ABSORVENTE ROLO bANCO COM 12 
UNIDADES.    

ATADURA ORTOPEDICA 15CM X 1,8M 600,000 CAIXA        

Especificação : NÃO ESTÉRIL 100% PURO ALGODÃO: MACIO E EXTRA-ABSORVENTE ROLO BRANCO COM 
12 UNIDADES.    

ATADURA ORTOPEDICA 20CM X 1,8M 600,000 CAIXA        

Especificação : NÃO ESTÉRIL 100% PURO ALGODÃO: MACIO E EXTRA-ABSORVENTE ROLO BRANCO COM 
12 UNIDADES.    

ATENOLOL 25 MG 5000,000 COMPRIMIDO   

especificação : especificação: cada comprimido de 25 mg contém: atenolol 25mg excipientes q.s.p. 1 
comprimido (amido, lactose, celulose microcristalina, amidoglicolato de sódio, povidona, crospovidona, 
dióxido de silício, croscarmelose sódica, laurilsulfato de sódio, estearato de magnésio).    

ATENOLOL 50 MG 10000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : ABACAVIR sulfato de 20 mg/ml, solução frasco 240 mL + copo medida ou seringa dosadora.    

ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML 500,000 AMPOLA       

Especificação : Solução injetável 0,25 mg/mL, ampola 1mL. a embalagem do produto deverá conter a 
seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 
460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por 
tradutor oficial.    

AZITROMICINA 40 MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL 15ML 10000,000 FRASCO       

Especificação : Azitromicina Di-Hidratada EMS 40mg/mL, caixa com 1 frasco de pó para suspensão de uso 
oral (frasco com capacidade de 22,5mL    

AZITROMICINA 500 MG COMPRIMDIDO 10000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : Azitromicina 500 mg é um antibiótico recomendado no tratamento de infecções causadas 
por bactérias sensíveis ao princípio-ativo azitromicina.    

AZITROMICINA DIIDRATADA COMPRIMIDO REVESTIDO OU CÁPSULA 500MG(R) 2000,000 CAIXA        

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo 
comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle 
- CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

AZUL DE METILENO 30 ML TÓPICO 24,000 FRASCO       

Especificação : AZUL DE METILENO 30 ML TÓPICO    

BACLOFENO COMPRIMIDO 10MG 30000,000 CAIXA        

Especificação : a embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proibida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas. Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000UI, PÓ 10000,000 FRASCO       

Especificação : BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000UI, PÓ PARA SOL. INJETÁVEL.    

BIPERIDENO 2MG / COMPRIMIDO 50000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : a embalagem do produto deverá conter a impressão: venda proibida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    
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BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO,ATÓXICA 50000,000 UNIDADE      

especificação : atóxica, branco opaco na face posterior,branco transparente na face anterior, comselagem 
segura, camera de pasteur, flexível,válvula ante refluxo, filtro de ar, alça desustentação rígida, tipo óculos, 
tubo de pvc,atóxico, flexivel, injetor lateral fixo, conectoruniversal para sondas uretro/vesicais, sistemade 
esvaziamento com clampe denteado e/oucorta fluxo, bolsa com escala de graduação de100 em 100ml e com 
capacidade de 2000 ml.    

BOLSA COLOSTOMIA DRENAGEM OPACA RECORTÁVEL 19/64MM 144,000 CAIXA        

especificação : com clamp - composição: gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, óleo 
mineral, acetato de viniletileno (eva), cloreto de polivinilideno (pvdc), polietileno e acetato de vinila - caixa 
com 10 unidades + 1 clip - uso único    

BOLSA COLOSTOMIA SIMPLES CAPACIDADE DE 200 ML, HIPOALERGENICA 240,000 PACOTE       

especificação : capacidade de 200 ml, com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não 
desprende do conjunto.composto por saco transparente com comprimento de 21 cm e largura de 14 cm, 
com um furo pré-cortado e com película protetora não aderente e destacável. a parte adesiva não se 
desprende da bolsa e não deixa resíduo na pele do usuário. confeccionadas em polietileno de baixa 
densidade, com selagem de alta resistência. permite o perfeito fechamento da área de drenagem sem o 
extravasamento de efluentes. pacotes com 10 peças, não estéril, descartável e de uso único.    

BOSLA TERMICA AGUA 2 LITROS 24,000 UNIDADE      

CAL SODADA 4.5 KG GALAO 24,000 GALÃO        

Especificação : CAL SODADA 4.5 KG GALAO    

CANULA GUEDEL Nº 0 24,000 UNIDADE      

especificação : pvc flexível, polipropileno tamanho 45,0 mm e comprimento06 cm embalagem com 1 (uma) 
unidade.    

CANULA GUEDEL Nº 1 24,000 UNIDADE      

especificação : pvc flexível, polipropileno tamanho 55,0 mm e comprimento 07 cm embalagem com 1 (uma) 
unidade.    

CANULA GUEDEL Nº 2 24,000 UNIDADE      

especificação : canula guedel nº 2 pvc flexível, polipropileno tamanhos 65,0 mm comprimento08 cm 
embalagem com 1 (uma) unidade.    

CANULA GUEDEL Nº 3 24,000 UNIDADE      

especificação : canula guedel nº 3 - pvc flexível, polipropileno 80,0 e comprimento 9,5 cm embalagem com 1 
(uma) unidade.    

CANULA GUEDEL Nº 4 24,000 UNIDADE      

especificação : pvc flexível, polipropileno 105,0 mm embalagem com 1 (uma) unidade.    

CAPTOPRIL 25MG / COMPRIMIDO 50000,000 COMPRIMIDO   

CAPTOPRIL 50 MG 50000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : Comprimidos sulcado, deve conter a descricao proibida a venda pelo comercio. Apresentar 
registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolucao Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
pais de origem traduzido por tradutor oficial.    

CARBAMAZEPINA 20 MG/ML XAROPE 50000,000 FRASCO       

Especificação : CARBAMAZEPINA 20 MG/ML XAROPE C/ COPO DOSADOR    

CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO 100000,000 COMPRIMIDO   

CARBAMAZEPINA 400 MG 10000,000 COMPRIMIDO   
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Especificação : Comprimido 400 mg. a embalagem do produto devera conter a seguinte impressao: venda 
proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, 
Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.    

CARBAMAZEPINA XAROPE 100MG/5ML 200,000 FRASCO       

Especificação : Embalagem: frasco com 100ml. A embalagem do produto devera conter a seguinte 
impressao: venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.    

CARBONATO DE LÍTIO 300 MG 5000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : Comprimido 300 mg. a embalagem do programa devera conter a seguinte impressão: venda 
proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

CATÉTER DUPLO J 4,7 FR - 25 CM 72,000 UNIDADE      

Especificação : CATÉTER DUPLO J 4,7 FR - 25 CM ABERTO/ABERTO C/ FIO GUIA.    

CATÉTER DUPLO J 6,0 FR- 25 CM 72,000 UNIDADE      

Especificação : ABERTO/FECHADO C/ FIO GUIA    

CATÉTER DUPLO J 7.0 FR - 25 CM 72,000 UNIDADE      

Especificação : ABERTO/FECHADO C/ FIO GUIA    

CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7 FR - 30 CM; 16 G X 16G 24,000 UNIDADE      

Especificação : CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7 FR - 30 CM 16 G X 16G    

CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16GA X 12IN ADULTO 72,000 UNIDADE      

especificação : cateter intravenoso central 16ga x 12in adul. (amarelo) espessura: agulha: 2,1 mm. cateter: 
1,7 mm. comprimento: agulha: 5,1 cm. cateter: 30,5 cm.    

CATETER INTRAVENOSO CENTRAL Nº 19 G 12 PED. 72,000 UNIDADE      

especificação : verde conector luer-lok codificado por cores em biomaterial vialon suporte para agulha com 
formato anatomico.    

CATETER INTRAVENOSO CENTRAL Nº 22 G 8 - AZUL 72,000 UNIDADE      

especificação : conector luer-lok codificado por cores em biomaterial vialon suporte para agulha com 
formato anatomico.    

CATETER INTRAVENOSO Nº 18,1.3 45MM 200,000 UNIDADE      

CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14 G 600,000 UNIDADE      

especificação : cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, siliconizado com bisel b1-angulado e 
trifacetado cateter raiopaco e flexível protetor do conjunto agulha/cateter conector luer lok universal 
codificado por cores câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura tampa da câmara de 
refluxo com micro estrias.    

CATETER INTRAVENOSO Nº 20,1.1 32MM 3000,000 UNIDADE      

especificação : tipo jelco, teflon, estéril,descartável, flexivel, embaladoindividualmente em papel grau 
cirúrgico.    

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22 G X25MM(+/02MM) 20000,000 UNIDADE      

especificação : tipo jelco,teflon, estéril,descartável, flexível, embaladoindividualmente em papel grau 
cirúrgico    
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CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G X20MM(+/02MM) 6000,000 UNIDADE      

especificação : tipo jelco,teflon, estéril,descartável, flexível, embaladoindividualmente em papel grau 
cirúrgico.    

CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16 G 600,000 UNIDADE      

especificação : cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, siliconizado com bisel b1-angulado e 
trifacetado cateter raiopaco e flexível protetor do conjunto agulha/cateter conector luer lok universal 
codificado por cores câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura tampa da câmara de 
refluxo com micro estrias.    

CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18 G 48000,000 UNIDADE      

especificação : cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, siliconizado com bisel b1-angulado e 
trifacetado cateter raiopaco e flexível protetor do conjunto agulha/cateter conector luer lok universal 
codificado por cores câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura tampa da câmara de 
refluxo com micro estrias.    

CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20 G 12000,000 UNIDADE      

especificação : cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, siliconizado com bisel b1-angulado e 
trifacetado cateter raiopaco e flexível protetor do conjunto agulha/cateter conector luer lok universal 
codificado por cores câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura tampa da câmara de 
refluxo com micro estrias.    

CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 G 12000,000 UNIDADE      

especificação : cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, siliconizado com bisel b1-angulado e 
trifacetado cateter raiopaco e flexível protetor do conjunto agulha/cateter conector luer lok universal 
codificado por cores câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura tampa da câmara de 
refluxo com micro estrias.    

CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24 G 12000,000 UNIDADE      

especificação : cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, siliconizado com bisel b1-angulado e 
trifacetado cateter raiopaco e flexível protetor do conjunto agulha/cateter conector luer lok universal 
codificado por cores câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura tampa da câmara de 
refluxo com micro estrias.    

CATETER TIPO ÓCULOS 2 VIAS P/ OXIGÊNIO 2400,000 UNIDADE      

especificação : em pvc ( policloreto de vinil) cristal. com maior flexibilidade, uso adulto, transparente, 
flexível e atóxico, esterilizado por óxido de etileno embalado em p.g.c.    

CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS NEONATAL 600,000 UNIDADE      

especificação : estinado a aplicação de oxigênio, medicinal auxiliando na respiração do paciente, é 
confeccionado em pvc ( policloreto de vinil) cristal. com maior flexibilidade, uso adulto, transparente, 
flexível e atóxico, esterilizado por óxido de etileno embalado em p.g.c.    

CATGUT CROMADO N.0 COM 75CM-5,0CM X 1/2 5000,000 CAIXA        

Especificação : Fio para sutura, catgut cromado, 75cm, n.0, com agulha de 5cm, 1/2 círculo cilíndrica.    

CATGUT CROMADO N.1 COM 75CM-5,0CM X 3/8 - UNIDADE 28000,000 UNIDADE      

especificação : especificação: fio para sutura, catgut cromado, 75cm, n.1, com agulha de 5cm, 3/8 círculo 
cilíndrica.    

CATGUT CROMADO N.2-0, COM 75CM, AGULHA DE 5,0CM, 3/8 1000,000 CAIXA        
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Especificação : Fio para sutura, catgut cromado n. 2-0, fio com 75 cm de comprimento, agulha de 5,0 cm e 
3/8 circulo, cilindrica, para cirurgia gastrointestinal. Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. FIO, para sutura, catgut cromado n. 2-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,5 
cm e 1/2 circulo, cilindrica, para cirurgia gastrointestinal. Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no 
Ministerio da Saude.    

CATGUT SIMPLES N.3-0 CR 3/8 CIR. 3,0CM 100,000 CAIXA        

Especificação : Fio para sutura, catgut simples n. 3-0, agulha de 4,0 cm e 1/2 círculo, cilíndrica, para cirurgia 
gastrointestinal. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico efilme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.    

CAVERDILOL 12,5MG COMPRIMIDOS 30000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : CAVERDILOL 12,5MG COMPRIMIDOS    

CAVERDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO 30000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : CAVERDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO    

CEFALEXINA 500 MG 40000,000 CÁPSULA      

Especificação : Capsula/dragea 500 mg a embalagem do produto devera conter a seguinte impressão: venda 
proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.    

CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 100 2000,000 FRASCO       

especificação : cefalexina 50mg/ml suspensao oral frasco com 100    

CERA PARA OSSO (HEMOSTÁTICO) 2,5G 24,000 ENVELOPE     

Especificação : CERA PARA OSSO (HEMOSTÁTICO) 2,5G    

CETOCONAZOL 200 MG 20000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : Os comprimidos de Cetoconazol são brancos, redondos, com a face lisa, gravados em um dos 
lados "APO" sobre "200" com o outro lado liso. Cartuchos contendo 10 unidades, a embalagem do produto 
devera conter a seguinte impressão: venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na 
Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução 
Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem 
traduzido por tradutor oficial.    

CETOCONAZOL 20MG/G 5000,000 TUBO         

Especificação : Creme tubo 30g. A embalagem do produto devera conter a seguinte impressao: venda 
proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.    

CETOCONAZOL SHAMPOO 20MG 15000,000 UNIDADE      

CIPROFLOXACINO 500MG 50000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : Comprimido 500mg (R), a embalagem do produto devera conter a seguinte impressão: 
venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.    

CITALOPRAM 20MG 5000,000 COMPRIMIDO   

CLAMP UMBILICAL TAMANHO ÚNICO 1200,000 UNIDADE      

CLARITROMICINA 500MG 50000,000 COMPRIMIDO   
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Especificação : Comprimidos revestidos. A embalagem deve conter a descrição proibida a venda pelo 
comercio Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.    

CLIPE RETO PARA FECHAMENTO DE BOLSA DE COLOSTOMIA C/ 5 UND 72,000 PACOTE       

especificação : pouretano com sistema de segurança para uma vedação sem riscos de vazamento, 
apresentação: pacote com 5 unidades.    

CLOMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO 50000,000 COMPRIMIDO   

CLONAZEPAM 0,5MG COMPRIMIDO 3000,000 COMPRIMIDO   

CLONAZEPAM 2,5 MG/ML 50000,000 FRASCO       

Especificação : Em gotas, frasco, contendo a impressão venda proibida pelo comercio. Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
pais de origem traduzido por tradutor oficial.    

CLONAZEPAM 2 MG 40000,000 FRASCO       

Especificação : Frasco contendo 30 comprimidos, sulcado (R), devendo apresentar registro dos produtos na 
Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução 
Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem 
traduzido por tradutor oficial.    

CLONIDINA CLORIDRATO DE 0,150MG 2000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : A embalagem do produto devera conter a seguinte impressão: venda proibida pelo 
comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle 
- CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.    

CLORANFENICOL HEMI-SUCCINATO 1 G 10000,000 AMPOLA       

Especificação : Pó para solução injetável 1 g + diluente, a embalagem do produto deverá conter a seguinte 
impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

CLORETO DE SÓDIO 0,9% 5000,000 FRASCO       

Especificação : Solução nasal 9 mg/ml, frasco. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de 
Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso 
de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO COM 100 ML 20000,000 FRASCO       

especificação :  cloreto de sódio 0,9%, solução injetável, sistema fechado com 100ml.    

CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL,SISTEMA FECHADO COM 500 ML 50000,000 FRASCO       

especificação : cloreto de sódio 0,9%, solução injetável, sistema fechado com 500 ml    

CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL,SISTEMA FECHADO C/ 250ML 20000,000 FRASCO       

especificação : cloreto de sódio 0,9%, solução injetável,sistema fechado c/ 250ml    

CLORETO DE SÓDIO 10% , SOLUÇÃO INJETÁVEL,AMPOLA COM 10ML 20000,000 FRASCO       
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especificação : cloreto de sódio 10% , solução injetável,ampola com 10ml.    

CLOREXIDINA 0.5 % ALCOOLICO 1L 144,000 FRASCO       

Especificação : CLOREXIDINA 0.5 % ALCOOLICO 1L    

CLOREXIDINA 2% 1000ML 432,000 LITRO        

Especificação : CLOREXIDINA 2% AQUOSA 1L.    

CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1L 432,000 FRASCO       

CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO 2000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG    

CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG COMPRIMIDO 15000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG    

CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO 15000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : CLORIDRATO DE AMITRIPTLINA 25MG COMPRIMIDO    

CLORIDRATO DE BUPIVACAINA+ GLICOSE, AMPOLA 4000,000 AMPOLA       

CLORIDRATO DE CETAMINA,10 ML 2000,000 FRASCO       

CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 5MG/ML 2ML INJETAVEL 15000,000 AMPOLA       

CLORIDRATO DE PROPANALOL 40MG COMPRIMIDO 10000,000 COMPRIMIDO   

CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG 30000,000 COMPRIMIDO   

CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO 5000,000 COMPRIMIDO   

CLORPROMAZINA 25M COMPRIMIDO 2000,000 COMPRIMIDO   

COLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA GINECOLÓGICA (0,6UI + 0,01G)G 10000,000 TUBO         

Especificação : Tubo 30g, a embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo 
comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle 
- CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

COLAR CERVICAL TAMANHO G 144,000 UNIDADE      

Especificação : Colar p/ resgate tamanho G em polietileno de alta desnidade revestido em EVA, velcro, 
suporte mentiniano, abertura frontal p/ análise de pulso carotídeo e abertura p/ apalpação e ventilação da 
nuca.    

COLAR CERVICAL TAMANHO M 144,000 UNIDADE      

Especificação : Colar p/ resgate tamanho M em polietileno de alta desnidade revestido em EVA, velcro, 
suporte mentiniano, abertura frontal p/ análise de pulso carotídeo e abertura p/ apalpação e ventilação da 
nuca.    

COLAR CERVICAL TAMANHO P 144,000 UNIDADE      

Especificação : Colar p/ resgate tamanho P em polietileno de alta desnidade revestido em EVA, velcro, 
suporte mentiniano, abertura frontal p/ análise de pulso carotídeo e abertura p/ apalpação e ventilação da 
nuca.    

COLAR CERVICAL TAMANHO G, MATERIAL: POLIURETANO 60,000 UNIDADE      

COLAR CERVICAL TAMANHO M, MATERIAL: POLIURETANO 60,000 UNIDADE      

Especificação : CONFECCIONADO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, TAM:M    

COLAR CERVICAL TAM. P, MATERIAL: POLIURETANO 60,000 UNIDADE      

Especificação : CONFECCIONADO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE    

COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE/CORTANTE CAPACIDADE DE 20L 10000,000 UNIDADE      

COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CAPACIDADE DE 13 L 1200,000 CAIXA        

Especificação : APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 20 UNIDADES.    
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COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CAPACIDADE DE 07L 600,000 UNIDADE      

COLETOR DE URINA SIST.FECHADO 6000,000 UNIDADE      

especificação : capacidade para 2.000 ml válvula anti-refluxo bolsa graduada: parte anterior transparente e 
posterior leitosa, para melhor visualização do aspecto da urina espaço para preenchimento dos dados do 
paciente suporte de fixação com haste rígida e com alça cordão tubo extensor em pvc de 100 cm, 
transparente, atóxico, flexível, sem dobras, com pinça corta-fluxo tubo de drenagem inferior conector 
universal com ajuste para sondas vesicais, com tampa protetora.    

COLETOR DE URINA UNIVERSAL 80 ML ESTERIL 12000,000 UNIDADE      

COLETOR, SACO, URINA INFANTIL FEMININO 600,000 PACOTE       
especificação : usado na coleta de material para exames laboratoriais. bolsa coletora de urina infantil 
descartável, nos tipos unissex,feminino com furo oval, com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e 
que não desprende do conjunto. composto por saco com comprimento de 17 cm e largura de 10 cm, com 
um furo pré-cortado e com película protetora não aderente e destacável. a parte adesiva não se desprende 
do coletor e não deixa resíduo na pele do usuário. confeccionadas em polietileno de baixa densidade, 
transparente, atóxico e maleável com capacidade para 100ml com selagem de alta resistência nas bordas 
assegurando a integridade do saco para que não provoquem lesão ao paciente ou vazamento. embalagem 
primária de 10 unidades na versão não estéril.    

COLETOR, SACO, URINA INFANTIL MASCULINO 600,000 PACOTE       

especificação : usado na coleta de material para exames laboratoriais. bolsa coletora de urina infantil 
descartável, nos tipos unissex, masculino com furo redondo, com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, 
resistente e que não desprende do conjunto. composto por saco com comprimento de 17 cm e largura de 10 
cm, com um furo pré-cortado e com película protetora não aderente e destacável. a parte adesiva não se 
desprende do coletor e não deixa resíduo na pele do usuário. confeccionadas em polietileno de baixa 
densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 100ml com selagem de alta resistência 
nas bordas assegurando a integridade do saco para que não provoquem lesão ao paciente ou vazamento. 
embalagem primária de 10 unidades na versão não estéril.    

COLIRIO DRENATAN 20000,000 UNIDADE      

COLIRIO DRUSOLO 300,000 UNIDADE      

COMPLEXO B INJETAVEL 50000,000 AMPOLA       

COMPRESSA CIRÚRGICA DE CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50CM 2400,000 PACOTE       

COMPRESSA GASE 7.5X7.5 ESTERIL 11 FIOS 12000,000 PACOTE       

Especificação : APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 UNIDADES    

COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 7, 5 X 7,5  COM 500 UNIDADES 6000,000 PACOTE       

Especificação : Compressa Gaze, Material: Tecido 100% Algodão, Tipo: 9 Fios,Cm2, Modelo: Cor 
Branca,Isenta De Impurezas, Camadas: 8 Camadas, Largura: 7,50 Cm, Comprimento: 7,50 Cm, Dobras: 5 
Dobras, Características Adicionais: Estéril,Descartável    

COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTÉRIL COM 8 CAMADAS 400,000 PACOTE       

especificação : compressa gaze 7,5 x 7,5, estéril, fios 100%algodão, 8 camadas, 5 dobras, treze 
fios.embalagem em papel grau cirurgico contendo 5unidades, o produto deve trazer impresso norótulo os 
seguintes dados: data de fabricação,validade, lote e reg. na anvisa.    

DETERGENTE ENZIMATICO 144,000 GALÃO        

Especificação : DETERGENTE ENZIMATICO IV ENZIMAS GALÃO 5L.    

DEXAMETASONA 1MG 0,1 ACETATO DE CREME 1000,000 POTE         

Especificação : DEXAMETASONA acetato de creme 0,1% tb. 10g., a embalagem do produto deverá conter a 
seguinte impressão: venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 
460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial.    

DEXAMETASONA COMPRIMIDO 4MG 5000,000 CAIXA        



                        
 

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CPL 

 

 
 

Rua da Rio vermelho º 01 – Centro – km 100, CEP: 68524-000 – Eldorado do Carajás/PA 

Especificação : DEXAMETASONA comprimido 4mg, a embalagem do produto deverá conter a seguinte 
impressão: venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.    

DEXAMETASONA SOLUÇÃO ORAL 0,1 MG/ML 10000,000 FRASCO       

Especificação : DEXAMETASONA solucao oral 0,1 mg/mL.fr.100mL, a embalagem do produto devera conter 
a seguinte impressão: venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 
460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial.    

DEXCLORFENIRAMINA SOLUÇÃO ORAL 0,4 MG/ML 5000,000 FRASCO       

Especificação : DEXCLORFENIRAMINA solucao oral 0,4 mg/mL.fr.com 100mL, a embalagem deverá conter a 
impressao venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

DEXCLORFENIRAMINA COMPRIMIDO 2 MG 5000,000 CAIXA        

Especificação : DEXCLORFENIRAMINA comprimido 2 mg, a embalagem devera conter a impressão venda 
proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

DIAZEPAM COMPRIMIDO 10 MG 3000,000 CAIXA        

Especificação : DIAZEPAM comprimido 10 mg, a embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo 
comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle 
- CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

DIAZEPAM COMPRIMIDO 5 MG 5000,000 CAIXA        

Especificação : DIAZEPAM comprimido 5 mg, a embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo 
comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle 
- CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

DICLOFENACO SÓDICO 25MG 50000,000 AMPOLA       

Especificação : DICLOFENACO sódico 50mg. INJETÁVEL, a embalagem deverá conter a impressão venda 
proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.    

DIGOXINA 0,05MG/ML 5000,000 FRASCO       

Especificação : DIGOXINA 0,05mg/mL elixir frasco com 60mL a embalagem deverá conter a impressão 
venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

DIPIRONA SÓDICA 500 MG 30000,000 CAIXA        

Especificação : DIPIRONA sodica 500 mg comprimido, a embalagem deverá conter a impressão venda 
proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.    

DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML AMPOLA 2ML 50000,000 AMPOLA       

Especificação : DIPIRONA sódica 500 mg/ml ampola 2mL. A embalagem deverá conter a impressao venda 
proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML 10000,000 FRASCO       
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Especificação : DIPIRONA sódica 500 mg/ml. Frasco com 10ml, a embalagem devera conter a impressão 
venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.    

DISPOSITIVO P/ INFUSÃO SIMULTANEA DE SOL. PARENT. DUAS VIAS C/ CLAMP 1200,000 UNIDADE      

Especificação : Dispositivo multiplicador de acesso venoso, luer fêmea de 2 vias, com clamp de fechamento 
rápido nas vias. Características Gerais: Extensão dupla em PVC cristal Clamp em cores diferentes Conector 
Luer Fêmea com tampa rosqueável Conexão Luer para dispositivo de acesso venoso. Registro Anvisa 
APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 20 UNIDADES.    

DOBUTAMINA CLORIDRATO DE SOLUÇÃO INJETÁVEL 12,5 MG/ML AMPOLA 20 ML 2000,000 AMPOLA       

Especificação : DOBUTAMINA cloridrato de solução injetável 12,5 mg/mL ampola 20 ml, a embalagem 
devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 
460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial.    

DRENO KEHR Nº 08 2000,000 UNIDADE      

Especificação : Dreno com formato tubular em forma de "T" constituído de látex siliconado Fabricado em 
látex natural 50 cm de comprimento, haste de 16 cm e calibres 3,0 mm a 8,0mm. Pontas atraumáticas 
Embalado em papel grau cirúrgico Esterilizado a gás óxido de etileno    

DRENO KEHR Nº 10 1200,000 UNIDADE      

Especificação : Fabricado em látex natural Modelo T Pontas atraumáticas Embalado em papel grau cirúrgico 
Esterilizado a gás óxido de etileno Imagem Ilustrativa    

DRENO KEHR Nº 12 1200,000 UNIDADE      

Especificação : Fabricado em látex natural Modelo T Pontas atraumáticas Embalado em papel grau cirúrgico 
Esterilizado a gás óxido de etileno Imagem Ilustrativa    

DRENO KEHR Nº 14 1200,000 UNIDADE      

Especificação : Fabricado em látex natural Modelo T Pontas atraumáticas Embalado em papel grau cirúrgico 
Esterilizado a gás óxido de etileno Imagem Ilustrativa    

DRENO KEHR Nº 16 1200,000 UNIDADE      

Especificação : Fabricado em látex natural Modelo T Pontas atraumáticas Embalado em papel grau cirúrgico 
Esterilizado a gás óxido de etileno Imagem Ilustrativa    

DRENO PENROSE ESTERIL Nº 1 2400,000 UNIDADE      

especificação : fabricado em látex natural cor: natural sem gaze comprimento: 35 cm estéril esterilizado a 
gás óxido de etileno embalagem com 1 (uma) unidade.    

DRENO DE PENROSE N.02 1200,000 PACOTE       

Especificação : DRENO de penrose, n. 02, pacote com 12 unidades confeccionado em látex natural, 
descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão,com paredes finas e 
maleáveis. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em petala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde.    

DRENO DE PENROSE N.03 1200,000 PACOTE       
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Especificação : DRENO, de Penrose, n. 03, pacote com 12 unidades confeccionado em latex natural, 
descartável, esteril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e 
maleáveis. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em petala. Na embalagem devera estar 
impresso dados de identificação, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde.    

DRENO PENROSE ESTERIL Nº 4 2400,000 UNIDADE      

especificação : fabricado em látex natural cor: natural sem gaze comprimento: 35 cm estéril esterilizado a 
gás óxido de etileno embalagem com 1 (uma) unidade.    

DRENO SUCÇAO SIST. FECHADO Nº 3.2 1400,000 UNIDADE      

Especificação : Tubo extensor com 100cm de comprimento Reservatório sanfonado, com capacidade para 
600ml, e escala graduada para aferição do volume drenado Conector dreno x tubo em "Y" possui linhas para 
indicar corte adequado ao calibre do dreno Cânula em aço inoxidável 3.2 serve de guia para colocação do 
dreno no paciente    

DRENO SUCÇAO SIST. FECHADO Nº 4.8 1400,000 UNIDADE      

DRENO SUCÇAO SIST. FECHADO Nº 6.4 1400,000 UNIDADE      

DRENO TORAX ESTERIL Nº 22 1200,000 UNIDADE      

DRENO TORAX ESTERIL Nº 26 1200,000 UNIDADE      

DRENO TORAX ESTERIL Nº 28 1200,000 UNIDADE      

DRENO TORAX ESTERIL Nº 32 1200,000 UNIDADE      

DRENO TORAX ESTERIL Nº 34 1200,000 UNIDADE      

DRENO TORAX ESTERIL Nº 36 1200,000 UNIDADE      

DRENO TORAX ESTERIL Nº 38 1200,000 UNIDADE      

DULOXETINA 60MG 1000,000 CAIXA        

ELETRODO GEL PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO PACOTE C/50 1200,000 PACOTE       
especificação : espuma compacta e gel sólido. sensor ag/agl indicado para eletrocardiograma e 
monitorização cardíaca, curta ou longa duração (4 dias) - dorso de espuma gel sólido adesivo acrílico 
hipoalergênico pino de aço inoxidável contra-pino de cloreto de prata (agcl) conteúdo 50 unidades.    

ELETRODO GEL PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA INFANTIL PACOTE C/30 74,000 PACOTE       

especificação : uso pediátrico não tecido adesivo hipoalergênico, poroso dorso de não tecido de poliéster, 
coberto com adesivo acrílico hipoalergênico em uma das faces e laminado com fita de polipropileno 
impresso na outra face gel acrílico com cloreto de potássio pino metálico de aço inox e contra pino de 
polímero reforçado com fibra de vidro recoberto com tratamento de prata/cloreto de prata e liner de 
poliéster produto de uso único.    

ENALAPRIL 10 MG APRESENTAÇÃO: AMPOLA 2000,000 AMPOLA       

ENALAPRIL 20MG 2000,000 CAIXA        
Especificação : Comprimido 20mg, a embalagem deverá conter a impressãa venda proibida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

ENOXPARINA 20 MG SERINGA 2000,000 UNIDADE      

ENOXPARINA 40 MG SERINGA 10000,000 UNIDADE      

EQUIPO INFUSAO SANGUE CAMARA DUPLA SANGUE 240,000 UNIDADE      

EQUIPO MACRO DIETA ENTERAL GRAVITACIONAL 1200,000 UNIDADE      

EQUIPO MICROGOTAS C/ INJETOR LATERAL 200,000 CAIXA        

Especificação : Com injetor lateral estéril descartável caixa com 500 unidades embalado em papel grau 
cirúrgico esterilizado a base de óxido de etileno.    

EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL 200,000 CAIXA        
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Especificação : Estéril, Caixa com 500 unidades para administração de soluções parenteral com injetor 
lateral autocicatrizante, constituído de ponta perfurante para ampola plástica e entrada de ar com 
membrana hidrofoba e bacteriologica, câmara de gotejamento flexível, pinça rolete de alta precisão. 
Embalagem: em papel grau cirúrgico, visor transparente com dados de identificação, procedência, tipo, data 
de esterilização e tempo de validade.    

EQUIPO MACRO GOTAS PVC 600,000 UNIDADE      
especificação : equipo para monitoramento da pressão venosa central ponta perfurante adaptável com 
facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa, contendo protetor câmara de gotejamento 
flexível e transparente permitindo o monitoramento do fluxo da solução a ser administrada tubo flexível e 
transparente em p.v.c. de no mínimo 2,25m de comprimento regulador de fluxo (clamp e rolete) para 
controle de fluxo com segurança 2 clamp corta fluxo conector 2 vias , 2 conectores luer slip universais 
contendo protetor escala graduada de 0 a 40cm para monitoramento da pressão venosa central. embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de 
identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no ministério da saúde, conforme nbr 
14041/1998.   
EQUIPO MACRO SIMPLES FOTOSSENSIVEL 1200,000 UNIDADE      

EQUIPO MICRO BURETA 100 ML BURETA 1200,000 UNIDADE      

EQUIPO MICRO SIMPLES FOTOSSENSIVEL 1200,000 UNIDADE      

EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 3000,000 UNIDADE      

ERITROMICINA ESTOLATO DE 500MG 300,000 CAIXA        

Especificação : Comprimido 500mg a embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

ESCOVA - ESPONJA DESCARTÁVEL (CONJUNTO) 3600,000 UNIDADE      

ESCOVA C/PVPI 3600,000 UNIDADE      

especificação : para degermação e anti-sepsia pré-operatória das mãos: (a base de polivinil pirrolidona iodo 
(pvp-i) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo 
progressivamente.    

ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL 12000,000 UNIDADE      

ESCOVA PARA ANTI-SEPSIA PRÉ-OPERATÓRIA DAS MÃOS 3600,000 UNIDADE      

Especificação : A BASE DE CLOREXIDINA 2,0%.    

ESFIGNOMANOMETRO ADULTO BRIM CINZA COM PINO 360,000 UNIDADE      

ESFIGNOMANOMETRO ADULTO BRIM CINZA COM VELCRO 360,000 UNIDADE      

ESFIGNOMANOMETRO OBESO BRIM CINZA COM PINO 120,000 UNIDADE      

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL TAMANHO 10CM X 4,5M 6000,000 ROLO         

Especificação : Na cor branca, em tecido apropriado de algodão e óxido de zinco e borracha na outra, com 
boa aderência, isento de substâncias alergenas, enrolado em carretel e no tamanho de 10 cm x 4,5 m. Na 
embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministêrio da Saúde.    

ESPARADRAPO MICROPOROSO 500,000 ROLO         

ESPIRONOLACTONA 100MG 2000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : A embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

ESPIRONOLACTONA 25MG 5000,000 COMPRIMIDO   
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Especificação : Comprimido na embalagem deve conter a descrição venda proibida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

ESPIRONOLACTONA 50MG 1000,000 UNIDADE      

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

ESPONJA ESTÉRIL DE GELATINA ABSORVÍVEL NO TAMANHO 100 (80 X 12 X 100 MM). 72,000 ENVELOPE     

ESTETOSCÓPIO COM CORPO AUSCULTADOR ADULTO 72,000 UNIDADE      

Especificação : Especificação : Especificação: auscultador em aço inoxidável, tipo duplo. COM OLIVAS DE 
SILICONE    

ETILEFRINA CLORIDRATO 4000,000 AMPOLA       

Especificação : Solução injetável 10mg/ml ampola 1mL, a embalagem deverá conter a impressão venda 
proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

ETOMIDATO SOLUÇÃO INJETÁVEL 2MG/ML 2000,000 AMPOLA       

Especificação : Ampola 10mL ( R ), a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

FAIXA SMARCH 06CM X 2M,MATERIAL: BORRACHA 72,000 UNIDADE      

FAIXA SMARCH 10CM X 2M MATERIAL:BORRACHA 72,000 UNIDADE      

FAIXA SMARCH 15CM X 2M MATERIAL: BORRACHA 72,000 UNIDADE      

FAIXA SMARCH 20 CM X 2M MATERIAL: BORRACHA 72,000 UNIDADE      

FENILEFRINA CLORIDRATO, SOLUÇÃO OFTOMOLOGICA 10MG/ML 20000,000 FRASCO       

Especificação : FENILEFRINA cloridrato, solução oftomológica 10mg/ml frasco 5ml. A embalagem deverá 
conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em 
caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor 
oficial.    

FENITOINA 100MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO 50000,000 COMPRIMIDO   

FENITOÍNA 50MG/ML 6000,000 AMPOLA       

Especificação : FENITOÍNA 50mg/ml. Ampola com 5ml, a embalagem devera conter a impressão venda 
proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

FENOBARBITAL 10 MG/ML 6000,000 AMPOLA       

FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO 10000,000 COMPRIMIDO   

FENOTEROL BROMIDRATO 0,2MG/DOSE FRASCO AEROSOL COM 200 DOSES 15ML 1000,000 FRASCO       

Especificação : FENOTEROL bromidrato 0,2mg/dose frasco aerosol com 200 doses 15mL + adaptador 
aerocâmera. Deve conter na embalagem a descrição proibida a venda pelo comércio.    

FENTANILA + DROPERIDOL SOLUÇÃO INJETÁVEL 78,5MCG + 2,5MG FRASCO 2ML 1000,000 FRASCO       
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Especificação : FENTANILA + DROPERIDOL, solução injetável 78,5mcg + 2,5mg frasco 2 ml (R), a 
embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na 
Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução 
Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem 
traduzido por tradutor oficial.    

FILME ULTRASSON UPP 110 HG PACOTE COM 10 ROLOS 72,000 PACOTE       

FINASTÉRIDA 5MG 500,000 AMPOLA       

FIO CIR. CAT GUT CROMADO 0 AG. 1/2 CIRC. CIL. 50 MM CX 144,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 ENVELOPES    

FIO CIR. CAT GUT CROMADO 1 AG 90 MM CX 144,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 3NVELOPES    

FIO CIR. CAT GUT CROMADO 1 AG. 1/2 CIRC. CIL. 50 MM CX 240,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 ENVELOPES    

FIO CIR. CAT GUT CROMADO 2.0 AG. 1/2 CIRC. CIL. 30 MM CX 240,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 ENVELOPES    

FIO CIR. CAT GUT CROMADO 3.0 AG. 1/2 CIRC. CIL. 30 MM CX 144,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 ENVELOPES    

FIO CIR. CAT GUT SIMPLES 0 AG 1/2 CIRC. CIL. 30 MM CX 240,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 ENVELOPES    

FIO CIR. CAT GUT SIMPLES 0 AG 1/2 CIRC. CIL. 50 MM CX. 240,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 ENVELOPES    

FIO CIR. CAT GUT SIMPLES 1 AG 1/2 CIRC. 30 MM CX. 240,000 CAIXA        

FIO CIR. CAT GUT SIMPLES 1 AG 1/2 CIRC. 50 MM CX. 240,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 ENVELOPES    

FIO CIR. CAT GUT SIMPLES 2.0 AG 20 MM CX. 240,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 ENVELOPES    

FIO CIR. CAT GUT SIMPLES 3.0 AG. 1/2 CIL. 30 MM CX. 144,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 ENEVELOPES    

FIO CIR. CAT GUT SIMPLES 4.0 AG. 1/2 CIRC. CIL. 20 MM CX 144,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 ENVELOPES    

FIO CIR. NYLON 0 AG 3/8 CIRC. TRG. 20MM CX. 240,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 ENVELOPES    

FIO CIR. NYLON 1 FEC. GERAL AG 3/8 CIRC. TRG CORTANTE 50 MM CX 240,000 CAIXA        

FIO CIR. NYLON 2.0 AG 3/8 CIRC. TRG 30 MM CX 240,000 CAIXA        

FIO CIR. NYLON 3.0 AG 3/8 CIRC. TRG. 30 MM CX. 240,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 UNIDADES    

FIO CIR. NYLON 4.0 AG 3/8 CIRC. TRG. 20 MM CX. 240,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 UNIDADES    

FIO CIR. NYLON 4.0 AG 3/8 CIRC. TRG. 30 MM CX. 240,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 ENVELOPES    

FIO CIR. NYLON 5.0 AG 3/8 CIRC. TRG 20 MM CX. 240,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 ENVELOPES    

FIO CIR. NYLON 6.0 AG. 3/8 CIRC. TRG 20 MM CX. 240,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 UNIDADES    

FIO CIR. POLIGLICOLICO TRAÇADO 0 AG 25 MM CX. 144,000 CAIXA        



                        
 

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CPL 

 

 
 

Rua da Rio vermelho º 01 – Centro – km 100, CEP: 68524-000 – Eldorado do Carajás/PA 

Especificação : CAIXA COM 24 ENVELOPES    

FIO CIR. POLIGLICOLICO TRAÇADO 0 AG 40 MM CX. 144,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 ENVELOPES    

FIO CIR. POLIGLICOLICO TRAÇADO 1 AG 40 MM CX. 144,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 ENVELOPES    

FIO CIR. POLIGLICOLICO TRAÇADO 2.0 AG 30MM CX. 144,000 CAIXA        

FIO CIR. POLIGLICOLICO VIOLETA MONOFILAMENTO 4.0 AG 20 MM CX 144,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 UNIDADES    

FIO CIR. POLIPROPILENO 5-0 CARDIO AG.1,6CM 144,000 CAIXA        

Especificação : AZUL MONOFILAMENTO 75CM, C/ 2 AGULHAS 1,6CM 1/2 CÍRC. CARDIOVASCULAR 
CILÍNDRICA CX. C/ 24 ENV.    

FIO CIR. SEDA 0 AG 3/8 CIRC. CIL 30 MM CX. 144,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 ENVELOPES    

FIO CIR. SEDA 1 S/AG PRÉ CORTADA CX. 144,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 UNIDADES    

FIO CIR. SEDA 2.0 AG 3/8 CIRC. CIL 30MM CX. 144,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 UNIDADES    

FIO CIR. SEDA 2.0 S/AG PRÉ CORTADA 70CM CX. 144,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 UNIDADES    

FIO CIR. SEDA 3.0 AG. 3/8 CIRC. CIL 30MM CX 144,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 24 UNIDADES    

FIO DE CERCLAGEM 0,8MM 300,000 UNIDADE      

FIO KIRSCHNNER Nº 1.0 288,000 UNIDADE      

FIO KIRSCHNNER Nº 1.5 300,000 UNIDADE      

FIO KIRSCHNNER Nº 2.0 300,000 UNIDADE      

FIO KIRSCHNNER Nº 2.5 300,000 UNIDADE      

FIO KIRSCHNNER Nº 3.0 300,000 UNIDADE      

FIO KIRSCHNNER Nº 3.5 300,000 UNIDADE      

FIO KIRSCHNNER Nº 4.0 300,000 UNIDADE      

FIO KIRSCHNNER Nº 4.5 300,000 UNIDADE      

FIO KIRSCHNNER Nº 5.0 300,000 UNIDADE      

FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, DIMENSÕES 19MM X 30M 41200,000 ROLO         

Especificação : Fita adesiva para autoclave, dimensões 19mm x 30m, resistente a alta temperatura. 
Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde.    

FITA CREPE HOSPITALAR 19X50 2400,000 ROLO         

FITA MICROPORE 50MM X 10M 1440,000 ROLO         

FITAS P/ QUAL. DE ÁC. PERACÉTICO FAIXA DE 250 A 2000 PPM C/50 UND. 36,000 FRASCO       

FITAS PARA MEDIDO DE GLICEMIA ON CALL PLUS 500,000 CAIXA        

Especificação : CAIXA COM 50 FITAS    

FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 70000,000 FRASCO       

FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA, BLÍSTER COM 01 CÁPSULA 20000,000 CÁPSULA      

FLUOXETINA 20MG (R) 10000,000 UNIDADE      
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Especificação : FLUOXETINA, comprimido 20mg (R), a embalagem deverá conter a impressão venda 
proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

FORMOL 1000 ML LIQUIDO 144,000 LITRO        

FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EX 60000,000 PACOTE       
Especificação : FRALDA, descartável geriátrica, tamanho EXTRA G, para peso superior a 70 Kg, atóxica, com 
capa de tela polimérica, núcleo absorvente, com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa 
de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes e com capa de apoio estrutural. Embalagem 
com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.    

FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G 5000,000 PACOTE       

Especificação : FRALDA, descartável geriátrica, tamanho G, para peso superior a 70 Kg, atóxica, com capa de 
tela polimérica, núcleo absorvente, com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de 
celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes e com capa de apoio estrutural. Embalagem com 
dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.    

FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M 30000,000 PACOTE       
Especificação : FRALDA, descartável geriátrica, tamanho M, para peso superior a 70 Kg, atóxica, com capa 
de tela polimérica, nucleo absorvente, com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de 
celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes e com capa de apoio estrutural. Embalagem com 
dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.    

FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P 500,000 PACOTE       

Especificação : FRALDA, descartável geriátrica, tamanho P, atÓxica, com capa de tela polimérica, núcleo 
absorvente, com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou 
materiais poliméricos absorventes e com capa de apoio estrutural. Embalagem com dados do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.    

FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAMANHO GG 2400,000 PACOTE       

Especificação : PACOTE COM NO MINIMO 08 UNIDADES    

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G 5000,000 PACOTE       

Especificação : APRESENTAÇÃO PACOTE COM NO MINIMO 08 UNIDADES.    

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M 5000,000 PACOTE       

Especificação : APRESENTAÇÃO: PACOTE COM NO MINIMO 08 UNIDADES.    

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P 5000,000 PACOTE       

Especificação : APRESENTAÇÃO: PACOTE COM NO MINIMO 08 UNIDADES.    

FRASCO DRENAGEM TORAX 1000 ML 72,000 UNIDADE      

especificação : características:clamp para interromper a aspiração alça para transporte e fixação embalado 
em papel grau cirúrgico esterilizado em óxido de etileno produto descartável.    

FRASCO DRENAGEM TORAX ADULTO 2000 ML 72,000 UNIDADE      

especificação : frasco em pvc cristal rígido, graduado a cada 50ml, com capacidade de 2000 ml, tampa de 
rosca 3 vias. extensão em pvc cristal com 1,20m, pinça corta-fluxo, mola plástica, selo d'água rígido, 
conector escalonado e alça para transporte e fixação. esterelizadoem eto.    

FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML 500,000 UNIDADE      

especificação : frasco fracionador para soluções enterais permite tratamento térmico (aquecimento, 
resfriamento) de soluções livre de bisfenol-a frasco em pe de 300ml graduado com escala de 50 ml tampa 
com membrana perfurável adaptada aos equipos de alimentação enteral, com dispositivo para fixação em 
suporte, atóxico    

FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML 3000,000 UNIDADE      
Especificação :  Livre de bisfenol, Estéril, Radiação ionizante, Atóxico, Com dispositivo para fixação em 
suporte - Tampa de rosca com saída para adaptar ao equipo - Permite tratamento térmico: aquecimento ou 
resfriamento de soluções enterais - Com dispositivo para fixação em suporte: Alça de fixação na sua base 
para pendurar o frasco com travamento - Etiqueta auto-adesiva para identificação do paciente.    

FUROSEMIDA 40MG 5000,000 COMPRIMIDO   
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Especificação : FUROSEMIDA, comprimido 40mg, a embalagem deverá conter a impressão venda proíbida 
pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do 
mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

GARROTE TAMANHO ADULTO EM TECIDO ELASTICO COM TRAVA FECHGAMETNO EM PVC 2000,000 CAIXA        

Especificação : Confeccionados em tecido elástico e trava de segurança de plástico. ? Trava com 2 estágios: 
1º ? alívio. 2º ? retirada.    

GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA 5LT 244,000 GALÃO        

Especificação : Uso interno e externo incolor, inodoro, não gorduroso, umectante, solúvel em água e pH 
neutro, para uso como meio de contato para transmissão ultra-sônica, ecografos e dopplers. Embalagem: 
frasco com 5Lt, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde.    

GENTAMICINA SULFATO SOLUÇÃO INJETÁVEL 40MG 6000,000 AMPOLA       

Especificação : Ampola 1ml, a embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

GENTAMICINA SULFATO 80MG 12000,000 AMPOLA       

Especificação : Solução injetável 80mg ampola 2mL, a embalagem deverá conter a impressão venda 
proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDO 5MG 5000,000 CAIXA        

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 25%, 10ML 6000,000 AMPOLA       

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 50%, 10ML 6000,000 AMPOLA       
Especificação : A embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5MG 3000,000 CAIXA        

Especificação : (Item de RP)deverá conter a impressao venda proibida pelo comércio. Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 IMP MG/ML 5000,000 AMPOLA       
Especificação : ampola 1ml ( R ), a embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda 
proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO. 500,000 CAIXA        

Especificação : com pontas de algodão, 100% puro e com tratamento antigerme. Embalagem com mínimo 
75 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde.    

HIDROCORTISONA HEMISSUCCINATO DE 100MG 20000,000 AMPOLA       
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Especificação : Pó para solução injetável 100mg FA+diluente, a embalagem deverá conter a impressao 
venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

HIDROCORTISONA HEMISSUCCINATO DE 500MG 12000,000 AMPOLA       
Especificação : pó para solução injetável 500mg FA+diluente, a embalagem deverá conter a impressão 
venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

HIDROX. DE MAGNÉSIO + HIDROX. DE ALUMINIO (35,6MG+ 37MG)/ML 1000,000 FRASCO       

Especificação : SUSP. ORAL C/100ML + COPO DOSADOR    

IBUPROFENO 30MG COMPRIMIDO 3000,000 CAIXA        

Especificação : ARTRIL 300 (ibuprofeno) comprimido - embalagem com 20 comprimidos.    

IBUPROFENO 50MG/ML 2000,000 FRASCO       

Especificação : Gotas    

IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO 2000,000 CAIXA        

Especificação : ARTRIL 600 (ibuprofeno) comprimido - embalagem com 20 comprimidos.    

IDAPAMIDA 1,5 MG 2000,000 COMPRIMIDO   

IMIPRAMINA CLORIDRATO DE, COMPRIMIDO 25MG 2000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

IMUNOGLOBULINA 300MG FA. + DILUENTE 400,000 FRASCO       

Especificação : Anti-RhO ( D ), solução injetável a embalagem deverá conter a impressão venda proíbida 
pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do 
mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

INDICADOR BIOLÓGICO TIPO AUTOCONTIDO COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 03 HS 240,000 CAIXA        
Especificação : Por método de fluorescência, indicado para controle de qualidade biologica de ciclos de 
esterilização a vapor saturado em esterilizadores equipados com pré vácuos que operem a 132 - 134 graus 
C ou a 121 graus C. Composto por tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 
esporos secos e calibrado de Bacillus steotothermophilus (ATCC7953), com certificado de qualidade 
assegurada, caldo nutriente fechada por uma tampa com abertura lateral e protegido por papel hidrofóbico. 
Embalagem: caixa com 50 unidades, com dados de identificação do produto, marca do faricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.    

INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE V PARA AUTOCLAVE 240,000 CAIXA        

Especificação : AUTOCLAVE CX. COM 100 UND.    

IODOPOVIDONA SOLUÇÃO ALCÓOLICA 10MG/ML EM IODO 288,000 FRASCO       

Especificação : Embalagem com 1000ml. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    
IODOPOVIDONA SOLUÇÃO DEGERMANTE 10 MG/ML EM IODO 576,000 FRASCO       

Especificação : Embalagem com 1000ml. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme Resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

IODOPOLIVIDONA TÓPICO 10MG/ML 1 LT 576,000 UNIDADE      

IODOPOVIDONA À 10% SOLUÇÃO DEGERMANTE FR. 300G 1500,000 FRASCO       
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Especificação : COM DADOS DEIDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA 0 DATA DEFABRICAÇÃO E TEMPO DE 
VALIDADE. FRASCO 300G    

IVERMECTINA 6MG 50000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : Comprimido, deve conter na embalagem, proíbido a venda pelo comércio Apresentar 
registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

KIT PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTÁVEL ESTÉREO G 5000,000 KIT          

KIT PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTÁVEL ESTÉREO M 10000,000 KIT          

KIT PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTÁVEL ESTÉREO P 10000,000 KIT          

LAMINA BISTURI Nº 10 36,000 CAIXA        
especificação : confeccionadas em aço carbono esterilizadas por radiação de cobalto grande resistência à 
corrosão e perda de afiação embaladas individualmente em material aluminizado mantem-se estéreis 
preservando a integridade asséptica do produto apresentação: caixa com 100 unidades.    

LAMINA BISTURI Nº 11 120,000 CAIXA        
especificação : confeccionadas em aço carbono esterilizadas por radiação de cobalto grande resistência à 
corrosão e perda de afiação embaladas individualmente em material aluminizado mantem-se estéreis 
preservando a integridade asséptica do produto apresentação: caixa com 100 unidades.    

LAMINA BISTURI Nº 12 72,000 CAIXA        

especificação : confeccionadas em aço carbono esterilizadas por radiação de cobalto grande resistência à 
corrosão e perda de afiação embaladas individualmente em material aluminizado mantem-se estéreis 
preservando a integridade asséptica do produto apresentação: caixa com 100 unidades.    

LAMINA BISTURI Nº 15 240,000 CAIXA        

especificação : confeccionadas em aço carbono esterilizadas por radiação de cobalto grande resistência à 
corrosão e perda de afiação embaladas individualmente em material aluminizado mantem-se estéreis 
preservando a integridade asséptica do produto apresentação: caixa com 100 unidades.    

LAMINA BISTURI Nº 20 240,000 CAIXA        

especificação : confeccionadas em aço carbono esterilizadas por radiação de cobalto grande resistência à 
corrosão e perda de afiação embaladas individualmente em material aluminizado mantem-se estéreis 
preservando a integridade asséptica do produto apresentação: caixa com 100 unidades.    

LAMINA BISTURI Nº 21 120,000 CAIXA        

especificação : confeccionadas em aço carbono esterilizadas por radiação de cobalto grande resistência à 
corrosão e perda de afiação embaladas individualmente em material aluminizado mantem-se estéreis 
preservando a integridade asséptica do produto apresentação: caixa com 100 unidades.    

LAMINA BISTURI Nº 22 120,000 CAIXA        

especificação : confeccionadas em aço carbono esterilizadas por radiação de cobalto grande resistência à 
corrosão e perda de afiação embaladas individualmente em material aluminizado mantem-se estéreis 
preservando a integridade asséptica do produto apresentação: caixa com 100 unidades.    

LAMINA BISTURI Nº 23 240,000 CAIXA        

especificação : confeccionadas em aço carbono esterilizadas por radiação de cobalto grande resistência à 
corrosão e perda de afiação embaladas individualmente em material aluminizado mantem-se estéreis 
preservando a integridade asséptica do produto apresentação: caixa com 100 unidades.    

LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM PONTA FOSCA LAPIDADA 100,000 PACOTE       

Especificação : PACOTE COM 50 UNIDADES    

LAMOTRIGINA 100MG COMPRIMIDOS 10000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : Deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos 
na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução 
Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem 
traduzido por tradutor oficial.    

LANCETA DESCARTÁVEL E ESTEREALIZADA P/ OBTENÇÃO DE GOTAS DE SANGUE 28G 72,000 CAIXA        
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LANCETA DESCARTÁVEL PARA GLICEMIA CAPILAR 6000,000 CAIXA        

especificação : descartável, comtrava de segurança, que não permite areutilização, tamanho 28g, agulha 
retrátil emaço inox com pontas trifacetadas para punçãoindolor, siliconizadas e estéreis, com 
tampaprotetora de fácil remoção. mecanismopróprio de ação que dispense o uso delancetadores. 
apresentação: caixa com 100 unidades.    

LANCETADOR UNIVERSAL 2400,000 CAIXA        

especificação : (compatível com a maioria das lancetas disponíveis no mercado botão disparador de pressão 
suave, regulagem da profundidade de perfuração, fácil manuseio,desenho compacto). apresentação: caixa 
com 100 unidades.    

LEVOFLOXACINO 750MG COMPRIMIDO 5000,000 CAIXA        
Especificação : Revestido a embalagem deve conter venda proíbida pelo comércio Apresentar registro dos 
produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme 
resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de 
origem traduzido por tradutor oficial.    

LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML 6000,000 FRASCO       

LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML GOTAS 20ML 2000,000 FRASCO       

LEVONORGESTREL 0,25MG 110,000 CAIXA        

LEVONORGESTREL 0,75MG COMPRIMIDO 3000,000 COMPRIMIDO   

LEVONORGESTREL 1,5MG COMPRIMIDO 5000,000 COMPRIMIDO   

LEVOTIROXINA COMPRIMIDO 100MCG 10000,000 CAIXA        

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

LEVOPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO 2000,000 COMPRIMIDO   

LEVOTIROXINA COMPRIMIDO 25MCG 5000,000 CAIXA        
Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
pais de origem traduzido por tradutor oficial.    

LEVOTIROXINA COMPRIMIDO 50MCG 5000,000 CAIXA        

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

LIDOCAÍNA CLORIDRATO DE, 2% COM VASO CONSTRUTOR 20ML 2000,000 FRASCO       
Especificação : contendo a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos 
produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme 
resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial.    

LIDOCAÍNA CLORIDRATO 40MG/G BISNAGA 6000,000 FRASCO       
Especificação : Com 30gr, a embalagem deverá conter a impressão venda proíbida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.    

LIDOCAINA 2% 5ML 8000,000 AMPOLA       

LIDOCAINA 2% GEL, BISNAGA COM 30G 20000,000 BISNAGA      

LIDOCAÍNA CLORIDRATO DE, 2% SEM VASO CONSTRUTOR 4000,000 FRASCO       
Especificação : Embalagem caixa com 50 tubetes, contendo a seguinte impressão: venda proíbida pelo 
comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle 
- CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.    

LIDOCAÍNA 10% SPRAY. FR. 4000,000 FRASCO       
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Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
pais de origem traduzido por tradutor oficial.    

LORATADINA 10 MG 10000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : Em comprimido. A embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar 
registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML 10000,000 FRASCO       

LOSARTANA POTÁSSICA 50MG 10000,000 COMPRIMIDO   

LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 6.5 2400,000 PAR          

especificação : confeccionadas em látex natural, com baixo índice de proteínas do látex, formato anatômico, 
lubrificação é feita com finíssimo pó bioabsorvível, alta sensibilidade formato anatômico antiderrapante 
texturizada hipoalergênica esterelizadas por radiação ionizante com pó bioabsorvível produto de uso único.    

LUVA CIRURGICA 7,0 12000,000 PAR          

LUVA CIRURGICA 7,5 12000,000 PAR          

LUVA CIRURGICA 8,0 12000,000 PAR          

LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 8.5 12000,000 PAR          
especificação : confeccionadas em látex natural, com baixo índice de proteínas do látex, formato anatômico, 
lubrificação é feita com finíssimo pó bioabsorvível, alta sensibilidade formato anatômico antiderrapante 
texturizada hipoalergênica esterelizadas por radiação ionizante com pó bioabsorvível produto de uso 
único.embalagem com 01 par.    

LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 9.0 2400,000 PAR          
especificação : confeccionadas em látex natural, com baixo índice de proteínas do látex, formato anatômico, 
lubrificação é feita com finíssimo pó bioabsorvível, alta sensibilidade formato anatômico antiderrapante 
texturizada hipoalergênica esterelizadas por radiação ionizante com pó bioabsorvível produto de uso único.    

LUVA DESCARTAVEL DE LATEX TAM. G 20000,000 CAIXA        

especificação : em látex e levemente talcada pó bioabsorvivelatóxico hipoalergênica, apresentação: caixa 
com 100 unidades.    

LUVA DESC. DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M 3000,000 CAIXA        

especificação : em látex e levemente talcada pó bioabsorvivelatóxico hipoalergênica. apresentação, caixa 
com 100 unidades.    

LUVA DESC. DE LATEX TAM.P 2000,000 CAIXA        
especificação : em látex e levemente talcada pó bioabsorvivelatóxico hipoalergênica. apresentação caixa 
com 100 unidades.    

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO G 7200,000 CAIXA        

Especificação : Caixa com 100 unidades    

LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM. M 12000,000 CAIXA        

Especificação : LUVAS DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO.    

LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM. P 12000,000 CAIXA        

Especificação : LUVAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO.    

MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10M X 15CM 144,000 ROLO         

MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15M X 15CM 144,000 ROLO         

MALHA TUBULAR Nº 20 CM X 15 M 144,000 ROLO         
especificação : confeccionada em tecido 100% algodão elasticidade no sentido transversal com 
enrolamneto uniforme em toda sua extensão para manter a proteção do membro alta resistência para 
preservação da integridade tecidual e minimizar ocorrência de irritação e alergia tecidual.    

MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 20000,000 CAIXA        

Especificação : Simples, retangular, Embalagem: caixa com 50 unidades, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.    
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MÁSCARA Nº 95 CIRÚRGICA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA COM FILTRO P2 1200,000 UNIDADE      

Especificação : Para agentes biológicos, em material resistente, antialérgico, ajustável ao contorno facial, 
com prendedores em material elástico não desfiante.    

MÁSCARA DE SILICONE PARA REANIMADOR N° 0 24,000 CAIXA        

Especificação : MÁSCARA DE SILICONE PARA REANIMADOR N° 0, CAIXA COM 100 UNIDADES.    

MÁSCARA DE SILICONE PARA REANIMADOR N° 1 24,000 CAIXA        

Especificação : APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES    

MÁSCARA DE SILICONE PARA REANIMADOR N° 2 24,000 CAIXA        

Especificação : APRESENTAÇÃO CAIXA COM 100 UNIDADES.    

MÁSCARA DE SILICONE PARA REANIMADOR N° 3 24,000 CAIXA        

Especificação : APRESENTAÇÃO CAIXA COM 100 UNIDADES.    

MÁSCARA DE SILICONE PARA REANIMADOR N° 4 24,000 CAIXA        

Especificação : APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES.    

MASCARA DESC. C/ ELAST. CX C/ 50 UNID. 2400,000 CAIXA        

MASCARA DESC. C/TIRAS (PARA AMARRAR) 750,000 CAIXA        

Especificação : C/50 UNIDADES.    

MASCARA PARA ADM. DE OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO 240,000 UNIDADE      

MASCARA PARA ADM. DE OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL 240,000 UNIDADE      

MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO, MASCARÁ MACIA, COPO DE PLÁSTICO 240,000 UNIDADE      

especificação : mascara para nebulização adulto, mascará macia, copo de plástico.    

MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL, MASCARÁ MACIA, COPO DE PLÁSTICO 240,000 UNIDADE      

MÁSCARA/RESPIRADOR SEMIFACIAL - SÉRIE 600 24,000 UNIDADE      

especificação : máscara/respirador semifacial - série 600 - c/ filtro 6003 (p/ vapores orgânicos e gases 
ácidos).    

MEBENDAZOL 100MG 10000,000 COMPRIMIDO   
Especificação : Comprimido envelopado, caixa com 300 comprimidos a embalagem deverá conter a 
impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

MEBENDAZOL 20MG/ML 1000,000 FRASCO       
Especificação : Suspensão oral frasco 30ml caixa com 50 frascos, a embalagem deverá conter a impressão 
venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

MEDIDOR DE GLICEMIA ON CALL PLUS 50,000 UNIDADE      

MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG 500,000 CAIXA        

Especificação : Mesilato de Doxazosina é apresentado na forma de comprimidos brancos, biconvexos de 2 
mg. Embalagens com 10 comprimidos.    

MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG 1000,000 CAIXA        

Especificação : Mesilato de Doxazosina é apresentado na forma de comprimidos brancos, biconvexos de 4 
mg. Embalagens com 10 comprimidos.    

METIFORMINA 500MG 50000,000 COMPRIMIDO   

METFORMINA SULCADO 850MG 3000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : Comprimido sulcado 850mg, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo 
comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle 
- CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    
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METILDOPA 500MG 1400,000 COMPRIMIDO   

Especificação : Comprimido revestido 500mg, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo 
comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle 
- CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

METOCLOPRAMIDA 10MGG 1000,000 COMPRIMIDO   
Especificação : Comprimido 10mgg, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

METOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO 1000,000 COMPRIMIDO   

METOCLOPRAMIDA SOLUÇÃO ORAL 4MG/MLL FR. COM 10ML 420,000 FRASCO       
Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

METRONIDAZOL 5MG 8000,000 AMPOLA       
Especificação : Solução injetável, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL 1000,000 CAIXA        

Especificação : Tubo 50g + aplicador, caixa com 50 tubos a embalagem deverá conter a impressão venda 
proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

METRONIDAZOL COMPRIMIDO 250MG 2000,000 COMPRIMIDO   
Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

METRONIDAZOL COMPRIMIDO 400MG 15000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

METRONIDAZOL SUSPENSAO 100ML 10000,000 FRASCO       

MICONAZOL 20MG/G, CREME DERMATOLÓGICO COM 30G 30000,000 BISNAGA      

MICONAZOL 20MG/G, CREME VAGINAL80G 30000,000 UNIDADE      

Especificação : MICONAZOL 20MG/G, CREME VAGINAL80G + 10 APLICADORES.    

MICROPORE FITA CIRUGICA HIPOALERGICA MICROPOROSA 1000,000 ROLO         

MIDAZOLAN 15MG/5ML 12000,000 AMPOLA       
Especificação : Solução injetável 15mg/5mL ampola 3mL, a embalagem deverá conter a impressão venda 
proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

NEOMICINA SULFATO DE + BACITRACINA (5MG + 250UI)/G POMADA TUBO COM 10G 3000,000 TUBO         
Especificação : A embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO 30000,000 COMPRIMIDO   

NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML FRASCO COM 50ML 50,000 FRASCO       
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Especificação : A embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comercio. Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
pais de origem traduzido por tradutor oficial.    

NITROFURAZONA POMADA TÓPICA 2% POTE COM 30 GRAMAS 50,000 POTE         

Especificação : A embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

NORADRENALINA 2MG/ML 2000,000 AMPOLA       

NYLON COM AGULHA 5-0 CAIXA COM 24 UND 250,000 CAIXA        

NYLON MONOFILAMENTO PRETO N.2/0 3000,000 CAIXA        

Especificação : Fio para sutura, em nylon, monofilamento, preto, 2-0    

NYLON MONOFILAMENTO PRETO N.3/0 2000,000 CAIXA        

Especificação : Fio para sutura, em nylon, monofilamento, preto, 3-0    

OCITOCIN 5 UI/ML 40000,000 AMPOLA       

OCULOS DE PROTEÇÃO 200,000 UNIDADE      

Especificação : Oculos de proteção    

ÓLEO MINERAL 100ML 50,000 FRASCO       

Especificação : Puro, líquido oral, frasco 100 ml, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida 
pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do 
mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

OMEPRAZOL 20MG 2000,000 CÁPSULA      
Especificação : Cápsula 20mg (R), a embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

OMEPRAZOL 40MG 5000,000 AMPOLA       

Especificação : Solução injetável 40mg F.A. (R), a embalagem deverá conter a impressão venda proibida 
pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do 
mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

OXACILINA 500MG INJETÁVEL 6000,000 AMPOLA       

Especificação : Para solução injetável 500mg + diluente, a embalagem deverá conter a impressão venda 
proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

OXIBUTININA 5MG 10000,000 COMPRIMIDO   

PAPEL GRAU CIRÚRGICO DIMENSÕES 10CM X 100M 144,000 ROLO         

Especificação : Com indicador químico para esterilização a vapor e óxido de etileno, com bordas 
termoseladas, gramatura de 60 a 80 g/m2, filme plástico com mínimo de 54 g/m2 para garantir resistência 
mecânica, barreira microbiologica e controle da porosidade para manutenção da esterilidade dos produtos. 
Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.    

PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100 METROS 144,000 ROLO         

especificação : utilizada na embalagem para esterilização com indicador para processo de esterilização à 
vapor saturado e óxido de etileno garante a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle de 
porosidade para a manutenção da esterilidade, filme laminado que suporta as tensões de manipulação, 
garantindo proteção e possibilitando abertura asséptica com indicador impresso para os processos de 
óxido de etileno (eto) e auto clave à vapor na área de selagem embalagens triplamente seladas, impedindo a 
passagem de micro-organismos entre outros.    

PAPEL GRAU CIRURGICO DIMENSÃO 30CM X 100 144,000 ROLO         
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especificação : utilizada na embalagem para esterilização com indicador para processo de esterilização à 
vapor saturado e óxido de etileno garante a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle de 
porosidade para a manutenção da esterilidade, filme laminado que suporta as tensões de manipulação, 
garantindo proteção e possibilitando abertura asséptica com indicador impresso para os processos de 
óxido de etileno (eto) e auto clave à vapor na área de selagem embalagens triplamente seladas, impedindo a 
passagem de micro-organismos entre outros.    

PAPEL GRAU CIRÚRGICO DIMENSÕES 50CM X 100M 216,000 ROLO         
Especificação : Embalagem constituida de papel grau cirúrgico poliester x polipropileno com impressão do 
fabricante e indicadores químicos, para esterilização a vapor e óxido de etileno. Embalagem com garantia 
contra barreira microbiologica e controle de porosidade. Gramatura do papel grau cirúrgico de 60 a 80 
g/m2 e filme plástico laminado de no mínimo 54g/m2. Embalagem de acordo com NBR 13386-Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e cumprir o código de defesa do consumidor. Dimensão 50cm x 100m.    

PAPEL GRAU CIRÚRGICO DIMENSÕES 20CM X 100M 100,000 ROLO         

Especificação : Embalagem constituída de papel grau cirúrgico, poliéster, polipropileno, com impressão do 
fabricante e indicadores químicos, para esterilização, a vapor e óxido de etileno. Embalagem com garantia 
contra barreira microbiológica e controle de porosidade. Gramatura do papel grau cirúrgico de 60 a 
80g/m2 e filme plástico laminado de no mínimo 54g/m2, embalagem de acordo com a NBR 13386. 
Dimensões 20 cm x 100 m.    

PAPEL LENCOL PARA MACA 50M/70CM 3600,000 ROLO         

PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS 100,000 UNIDADE      

Especificação : PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS    

PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200 MG/ML 1000,000 FRASCO       

Especificação : Em gotas, 200 mg/ml, frasco 10 ml. Embalagem com a impressão venda proibida pelo 
comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle 
- CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

PARACETAMOL 500MG 1000,000 CAIXA        
Especificação : Embalagem: caixa com 500 comprimidos, a embalagem deverá conter a seguinte impressão 
venda proibida pelo comércio, Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

PARACETAMOL 750MG 3000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : Comprimido, a embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Préticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

PAROXETINA 20MG COMPRIMDO 7000,000 COMPRIMIDO   

PASTA-D'ÁGUA FN PASTA FRASCO COM 100 500,000 FRASCO       

PENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 50000,000 AMPOLA       
Especificação : (Item de RP) injecao (300.000UI + 100.000 UI) + diluente. a embalagem do produto deverá 
conter a seguinte impressão: venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 
460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por 
tradutor oficial. y    

DIOSMINA 450+ HESPERIDINA 50MG 40000,000 COMPRIMIDO   

PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG 30000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : Comprimido para solução tópica 100mg, a embalagem deverá conter a impressão venda 
proibida pelo comércio.    

PIRACETAM (NOOTROPIL) 200MG INJETÁVEL 3000,000 AMPOLA       

Especificação : Ampola, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar 
registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    
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PREDNISONA 20MG 3000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : Comprimido envelopado, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo 
comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle 
- CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

PREDNISONA 5MG 100,000 COMPRIMIDO   

Especificação : Comprimido envelopado, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo 
comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle 
- CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE 12000,000 UNIDADE      

Especificação : Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.    

PROMETAZINA 25MG 100,000 COMPRIMIDO   

Especificação : Comprimido 25mg, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

PROMETAZINA 50MG/2ML 8000,000 AMPOLA       

Especificação : Ampola 50mg, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE MÃE E FILHO NA COR AZUL 1200,000 UNIDADE      

Especificação : Numeradas, em plástico macio e resistente, poroso para escrita com esferográfica, bordas 
atraumáticas, lacre inviolável e regulável com no mínimo 11 pontos. Embalagem: jogo contendo 01 pulseira 
mãe, 01 pulseira filho, contendo dados de identificação, marca do fabricante e registro no Ministério da 
Saúde.    

PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE MÃE E FILHO NA COR ROSA 1200,000 UNIDADE      

Especificação : Numeradas, em plástico macio e resistente, poroso para escrita com esferográfica, bordas 
atraumáticas, lacre inviolável e regulável com no minimo 11 pontos. Embalagem: jogo contendo 01 pulseira 
mãe, 01 pulseira filho, contendo dados de identificação, marca do fabricante e registro no Ministério da 
Saúde.    

REANIMADOR ADULTO (AMBU) DE SILICONE 24,000 UNIDADE      

REANIMADOR INFANTIL (AMBU) DE SILICONE 24,000 UNIDADE      

REANIMADOR NEONATAL (AMBU) DE SILICONE 24,000 UNIDADE      

REPELENTE (CONTRA AEDES AEGYPTI) 400,000 UNIDADE      

RINGER LACTATO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMAFECHADO C/500ML 100,000 UNIDADE      

RISPERIDONA 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL COM PIPETADOSADORA 2000,000 UNIDADE      

RISPERIDONA 2MG 2000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : Comprimidos, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

RISPERIDONA 3MG 2000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : Comprimido, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

SACCHAROMYCES CEREVISIAE 500.00UI/5ML FLAC 3000,000 FRASCO       
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SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 200MG/ML 200,000 UNIDADE      

SAPATILHA PRÓ-PÉ 600,000 PACOTE       

Especificação : Pacote com 100 unidades    

SCALP P/ INFUSÃO INTRAVENOSA AGULHA N 19 1000,000 CAIXA        

especificação : cateter para infusão venosa comagulha agucada de bisel curto tri facetada c/asas de plástico 
leve que se dobremfacilmente, tubo vinilico leve, flexível,transparente, atóxico apirogênico c/ 
conectorrígido, leve e pequeno para conectar seringas,equipo ou qualquer outrodispositivo.embalagem 
individual em sacoplástico.    

SCALP 19G - HIPODÉRMICO 72,000 CAIXA        

especificação : descartável cânula em aço inoxidável, bisel trifacetada e siliconizada esterilização por óxido 
de etileno apresentação: embalagem com 100 unidades    

SCALP P/ INFUSÃO INTRAVENOSA AGULHA Nº21 VERDE 2000,000 CAIXA        

especificação : cateter para infusão venosa comagulha agucada de bisel curto tri facetada c/asas de plástico 
leve que se dobremfacilmente, tubo vinilico leve, flexível,transparente, atóxico apirogênico c/ 
conectorrígido, leve e pequeno para conectar seringas,equipo ou qualquer outrodispositivo.embalagem 
individual em sacoplástico.    

SCALP 21G - HIPODÉRMICO 720,000 CAIXA        

especificação : descartável cânula em aço inoxidável, bisel trifacetada e siliconizada esterilização por óxido 
de etileno apresentação: embalagem com 100 unidades    

SCALP P/ INFUSÃO INTRAVENOSA AGULHA Nº23 AZUL 1000,000 CAIXA        

especificação : cateter para infusão venosa comagulha agucada de bisel curto tri facetada c/asas de plástico 
leve que se dobremfacilmente, tubo vinilico leve, flexível,transparente, atóxico apirogênico c/ 
conectorrígido, leve e pequeno para conectar seringas,equipo ou qualquer outrodispositivo.embalagem 
individual em sacoplástico.    

SCALP 23G - HIPODÉRMICO 720,000 CAIXA        

especificação : hipodérmico, descartável cânula em aço inoxidável, bisel trifacetada e siliconizada 
esterilização por óxido de etileno apresentação: embalagem com 100 unidades    

SCALP P/ INFUSÃO INTRAVENOSA AGULHA Nº25 VERMELHO 300,000 CAIXA        

especificação : cateter para infusão venosa comagulha agucada de bisel curto tri facetada c/asas de plástico 
leve que se dobremfacilmente, tubo vinilico leve, flexível,transparente, atóxico apirogênico c/ 
conectorrígido, leve e pequeno para conectar seringas,equipo ou qualquer outrodispositivo.embalagem 
individual em sacoplástico.    

SCALP 25G - HIPODÉRMICO 144,000 CAIXA        

especificação : hipodérmico, descartável cânula em aço inoxidável, bisel trifacetada e siliconizada 
esterilização por óxido de etileno apresentação: embalagem com 100 unidades    

SCALP P/ INFUSÃO INTRAVENOSA AGULHA Nº27 PRETO 72,000 CAIXA        

especificação : cateter para infusão venosa comagulha agucada de bisel curto tri facetada c/asas de plástico 
leve que se dobremfacilmente, tubo vinilico leve, flexível,transparente, atóxico apirogênico c/ 
conectorrígido, leve e pequeno para conectar seringas,equipo ou qualquer outrodispositivo.embalagem 
individual em sacoplástico.    

SCALP 27G - HIPODÉRMICO 72,000 CAIXA        

especificação : hipodérmico, descartável cânula em aço inoxidável, bisel trifacetada e siliconizada 
esterilização por óxido de etileno apresentação: embalagem com 100 unidades    

SECNIDAZOL 1.000 MG 200,000 COMPRIMIDO   
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Especificação : A embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos 
na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução 
Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem 
traduzido por tradutor oficial.    

SERINGA DE 10 ML SEM AGULHA DESCARTÁVEL 10000,000 UNIDADE      

Especificação : Estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizado, 
parede uniforme, anel de retenção que impeça e desprendimento do embulo cilindro, bico com rosca que 
garanta conexões seguras, flange que de apoio aos dedos, embulo com pistão lubrificado e ajustado ao 
cilindro, com graduação em ML, números e traços legíveis. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico 
e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de 
esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.    

SERINGA DE 20 ML SEM AGULHA 10000,000 UNIDADE      
Especificação : Esteril, polipropileno, transparente, atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizado, parede 
uniforme, anel de retenção que impeça e desprendimento do embulo cilindro, bico sem rosca que garanta 
conexões seguras, flange que de apoio aos dedos, embulo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro, com 
graduação em ML, números e traços legíveis. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme 
termoplástico, com abertura em pétala, com dados de identifição, procedência, data, tipo de esterilização, 
prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.    

SERINGA DE 3 ML DESCARTÁVEL ESTÉRIL ACOPLADA COM AGULHA 25 X 07 MM 100,000 UNIDADE      

Especificação : Descartável, estéril, acoplada com agulha 25 x 07 mm, em polipropileno, transparente, 
atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com anel de retenção que impeça o 
desprendimento do embolo do cilindro, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e 
ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.    

SERINGA 5ML S/ AGULHA, ESTERILIZADA 500,000 CAIXA        

Especificação : APRESENTAÇÃO:CAIXA COM 100 UNIDADES    

SERINGA DE 1 CC DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 12000,000 UNIDADE      

Especificação : sem espaço morto, cilindro para configuração sem bloco, agulha soldada direto no cilindro, 
protetor de agulha de formato cilíndrico, escala graduada para U 100, tampa conectada ao cilindro 
encapsulando a extremidade da flange da haste. Embalagem individual, em blister rígido e papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde    

SERINGA DESC. 3 ML COM AGULHA 24000,000 VASILHAME    
especificação : eringa descartável bico luer slip. estéril. embalagem: papel grau (padrão hospitalar) - uso 
único - estéril. apirogênica. atóxica corpo transparente cilindro com anel de retenção lote e data de 
fabricação impressos no corpo da seringa de acordo com as especificações das normas nbr, iso e boas 
práticas de fabricação cilindro - transparente, que permite a visualização nítida do fluido aspirado c/ anel 
de retenção que impede o desprendimento do êmbolo pistão- confeccionado em tpe, escala de graduação- 
apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis embaladas em invólucro 
apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do 
uso esterilização válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.    

SERINGA DESC. 5 ML COM AGULHA 240000,000 UNIDADE      
especificação : seringa descartável bico luer slip. estéril. embalagem: papel grau (padrão hospitalar) - uso 
único estéril. apirogênica. atóxica corpo transparente cilindro com anel de retenção lote e data de 
fabricação impressos no corpo da seringa de acordo com as especificações das normas nbr, iso e boas 
práticas de fabricação cilindro - transparente, que permite a visualização nítida do fluido aspirado c/ anel 
de retenção que impede o desprendimento do êmbolo pistão- confeccionado em tpe, escala de graduação- 
apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis embaladas em invólucro 
apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do 
uso esterilização válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.    

SERINGA DESC. 10 ML BICO LISO CENTRAL 240000,000 UNIDADE      
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especificação : seringa descartável bico luer slip. estéril embalagem: papel grau (padrão hospitalar) - uso 
único estéril. apirogênica. atóxica corpo transparente cilindro com anel de retenção lote e data de 
fabricação impressos no corpo da seringa de acordo com as especificações das normas nbr, iso e boas 
práticas de fabricação cilindro - transparente, que permite a visualização nítida do fluido aspirado c/ anel 
de retenção que impede o desprendimento do êmbolo pistão- confeccionado em tpe, escala de graduação- 
apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis embaladas em invólucro 
apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do 
uso esterilização válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.    

SERINGA DESC. 20 ML BICO LISO CENTRAL 240000,000 UNIDADE      
especificação : seringa descartável bico luer slip. estéril embalagem: papel grau (padrão hospitalar) - uso 
único estéril. apirogênica. atóxica corpo transparente cilindro com anel de retenção lote e data de 
fabricação impressos no corpo da seringa de acordo com as especificações das normas nbr, iso e boas 
práticas de fabricação cilindro - transparente, que permite a visualização nítida do fluido aspirado c/ anel 
de retenção que impede o desprendimento do êmbolo pistão- confeccionado em tpe, escala de graduação- 
apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis embaladas em invólucro 
apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do 
uso esterilização válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.    

SERINGA PARA INSULINA, ESTÉRIL, GRADUADA, 1ML C/AGULHA 13X4,5 ACOPLADA 3000,000 UNIDADE      

Especificação : SERINGA PARA INSULINA, ESTÉRIL, GRADUADA, 1ML C/AGULHA 13X4,5 ACOPLADA    

SERTRALINA 25MG 10000,000 COMPRIMIDO   

SERTRALINA 50MG 2000,000 COMPRIMIDO   

SIMETICONA 40MG 2000,000 COMPRIMIDO   

SIMETICONA 75MG/ML 500,000 FRASCO       

Especificação : Gotas    

SIMETICONA 75 MG/ML 15 ML 4000,000 UNIDADE      

SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO 2000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : A embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos 
na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução 
Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem 
traduzido por tradutor oficial.    

SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO 2000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : Deve conter na embalagem a descrição venda proibida pelo comércio Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 FR 12000,000 UNIDADE      

especificação : cânula conector de articulação dupla, viairrigação via de irrigação c/trava anti0refluxo,sonda 
com 50cm aprox. graduada e protegida,válvula sucção válvula sucção c/trava de segurança p/ uso em tot.    

SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8 FR 12000,000 UNIDADE      

especificação : cânula conector de articulação dupla, viairrigação via de irrigação c/trava anti0refluxo,sonda 
com 50cm aprox. graduada e protegida,válvula sucção válvula sucção c/trava desegurança p/ uso em tot,    

SOLUÇÃO IODADA NÃO IONICA 300MG I/ML FR. 50 ML 72,000 UNIDADE      

Especificação : PARA RADIOGRAFIA    

SOLUÇÃO RINGER SIMPLES 500ML 2000,000 UNIDADE      

SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 04 1440,000 UNIDADE      
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especificação : confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico esterilizado pelo 
processo de oxido de etileno. descrição: em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 
arredondada, aberta, isenta de rebarbas dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e 
equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. tais orifícios são dimensionados de acordo com o 
calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a 
superfície. a extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou 
válvula em y. este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável 
a fixação da sonda. a sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua 
utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: 
comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais de 04 fr. com conector e tampa ou somente válvula.    

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 1440,000 UNIDADE      

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.    

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 2400,000 UNIDADE      

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.    

SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 10 2400,000 UNIDADE      

SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 12 1440,000 UNIDADE      

especificação : confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico esterilizado pelo 
processo de oxido de etileno. descrição: em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 
arredondada, aberta, isenta de rebarbas dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e 
equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. tais orifícios são dimensionados de acordo com o 
calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a 
superfície. a extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou 
válvula em y. este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável 
a fixação da sonda. a sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua 
utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: 
comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais de 12 fr. com conector e tampa ou somente válvula.    

SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 14 1440,000 UNIDADE      
especificação : confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico esterilizado pelo 
processo de oxido de etileno. descrição: em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 
arredondada, aberta, isenta de rebarbas dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e 
equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. tais orifícios são dimensionados de acordo com o 
calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a 
superfície. a extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou 
válvula em y. este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável 
a fixação da sonda. a sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua 
utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: 
comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais de 14 fr. com conector e tampa ou somente válvula.    

SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 16 720,000 UNIDADE      
especificação : confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico esterilizado pelo 
processo de oxido de etileno. descrição: em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 
arredondada, aberta, isenta de rebarbas dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e 
equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. tais orifícios são dimensionados de acordo com o 
calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a 
superfície. a extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou 
válvula em y. este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável 
a fixação da sonda. a sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua 
utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: 
comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais de 16 fr. com conector e tampa ou somente válvula.    

SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 18 720,000 UNIDADE      
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especificação : confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico esterilizado pelo 
processo de oxido de etileno. descrição: em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 
arredondada, aberta, isenta de rebarbas dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e 
equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. tais orifícios são dimensionados de acordo com o 
calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a 
superfície. a extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou 
válvula em y. este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável 
a fixação da sonda. a sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua 
utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: 
comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais de 18 fr. com conector e tampa ou somente válvula.    

SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 20 720,000 UNIDADE      
especificação : confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico esterilizado pelo 
processo de oxido de etileno. descrição: em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 
arredondada, aberta, isenta de rebarbas dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e 
equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. tais orifícios são dimensionados de acordo com o 
calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a 
superfície. a extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou 
válvula em y. este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável 
a fixação da sonda. a sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua 
utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: 
comprimento aproximado de 50 cm,    

SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 22 720,000 UNIDADE      
especificação : confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico esterilizado pelo 
processo de oxido de etileno. descrição: em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 
arredondada, aberta, isenta de rebarbas dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e 
equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. tais orifícios são dimensionados de acordo com o 
calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a 
superfície. a extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou 
válvula em y. este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável 
a fixação da sonda. a sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua 
utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: 
comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais de 22 fr. com conector e tampa ou somente válvula.    

SONDA DE FOLLEY N. 12 2000,000 UNIDADE      

Especificação : 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.    

SONDA DE FOLLEY N. 14 4000,000 UNIDADE      

Especificação : 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.    

SONDA DE FOLLEY N. 16 2000,000 UNIDADE      

Especificação : 03 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.    

SONDA DE FOLLEY N. 18 2000,000 UNIDADE      

Especificação : 03 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.    

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 06 240,000 UNIDADE      
especificação : feito de látex siliconizada, com ponta distal atraumátiva fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente com 2 vias balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, tamanhos 30cc embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau 
cirúrgico, favorecendo abertura pétala atóxico e esterilizado em óxido de etileno, garantindo a validade por 
5 anos.    

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 08 240,000 UNIDADE      
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especificação : feito de látex siliconizada, com ponta distal atraumátiva fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente com 2 vias balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, tamanhos 30cc embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau 
cirúrgico, favorecendo abertura pétala atóxico e esterilizado em óxido de etileno, garantindo a validade por 
5 anos.    

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 10 720,000 UNIDADE      

especificação : feito de látex siliconizada, com ponta distal atraumátiva fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente com 2 vias balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, tamanhos 30cc embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau 
cirúrgico, favorecendo abertura pétala atóxico e esterilizado em óxido de etileno, garantindo a validade por 
5 anos.    

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 720,000 UNIDADE      

especificação : feito de látex siliconizada, com ponta distal atraumátiva fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente com 2 vias balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, tamanhos 30cc embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau 
cirúrgico, favorecendo abertura pétala atóxico e esterilizado em óxido de etileno, garantindo a validade por 
5 anos.    

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 720,000 UNIDADE      
especificação : feito de látex siliconizada, com ponta distal atraumátiva fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente com 2 vias balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, tamanhos 30cc embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau 
cirúrgico, favorecendo abertura pétala atóxico e esterilizado em óxido de etileno, garantindo a validade por 
5 anos.    

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 720,000 UNIDADE      
especificação : feito de látex siliconizada, com ponta distal atraumátiva fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente com 2 vias balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, tamanhos 30cc embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau 
cirúrgico, favorecendo abertura pétala atóxico e esterilizado em óxido de etileno, garantindo a validade por 
5 anos.    

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 720,000 UNIDADE      
especificação : feito de látex siliconizada, com ponta distal atraumátiva fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente com 2 vias balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, tamanhos 30cc embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau 
cirúrgico, favorecendo abertura pétala atóxico e esterilizado em óxido de etileno, garantindo a validade por 
5 anos.    

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 144,000 UNIDADE      

especificação : feito de látex siliconizada, com ponta distal atraumátiva fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente com 2 vias balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, tamanhos 30cc embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau 
cirúrgico, favorecendo abertura pétala atóxico e esterilizado em óxido de etileno, garantindo a validade por 
5 anos.    

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 24 144,000 UNIDADE      

especificação : feito de látex siliconizada, com ponta distal atraumátiva fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente com 2 vias balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, tamanhos 30cc embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau 
cirúrgico, favorecendo abertura pétala atóxico e esterilizado em óxido de etileno, garantindo a validade por 
5 anos.    

SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20 720,000 UNIDADE      

especificação : feito de látex siliconizada, com ponta distal atraumátiva fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente com 3 vias balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, tamanhos 30cc embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau 
cirúrgico, favorecendo abertura pétala atóxico e esterilizado em óxido de etileno, garantindo a validade por 
5 anos.    

SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22 720,000 UNIDADE      
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especificação : feito de látex siliconizada, com ponta distal atraumátiva fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente com 3 vias balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, tamanhos 30cc embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau 
cirúrgico, favorecendo abertura pétala atóxico e esterilizado em óxido de etileno, garantindo a validade por 
5 anos.    

SONDA GASTROSTOMIA DE ALIMENTAÇÃO Nº14 4000,000 UNIDADE      

SONDA GASTROSTOMIA DE ALIMENTAÇÃO Nº16 6000,000 UNIDADE      

SONDA MALECOT 22 24,000 UNIDADE      

SONDA MALECOT 32 24,000 UNIDADE      

SONDA NASO ENTERAL Nº 06 FR - POLIURETANO 240,000 UNIDADE      

SONDA NASO ENTERAL Nº 08 FR - POLIURETANO 24,000 UNIDADE      

SONDA NASO ENTERAL Nº 10 FR - SILICONE 24,000 UNIDADE      

SONDA NASO ENTERAL Nº 12 FR - SILICONE 240,000 UNIDADE      

SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 04 720,000 UNIDADE      

especificação : para drenagem gástrica e introdução de solução e medicação no trato gástrico espessura da 
sonda: 4mm estéril atóxica apirogênico descartável (uso único)compostas de tubo de pvc atóxico flexível 
com modelo de furação específica e conector com tampa.    

SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06 720,000 UNIDADE      

especificação : para drenagem gástrica e introdução de solução e medicação no trato gástrico espessura da 
sonda: 6mm estéril atóxica apirogênico descartável (uso único) compostas de tubo de pvc atóxico flexível 
com modelo de furação específica e conector com tampa.    

SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08 1200,000 UNIDADE      
especificação : para drenagem gástrica e introdução de solução e medicação no trato gástrico espessura da 
sonda: 8mm estéril atóxica apirogênico descartável (uso único)compostas de tubo de pvc atóxico flexível 
com modelo de furação específica e conector com tampa.    

SONDA NASOGÁSTRICA N. 10 LONGA 1200,000 UNIDADE      
Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde.    

SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12 960,000 UNIDADE      

especificação : para drenagem gástrica e introdução de solução e medicação no trato gástrico espessura da 
sonda: 12mm estéril atóxica apirogênico descartável (uso único) compostas de tubo de pvc atóxico flexível 
com modelo de furação específica e conector com tampa.    

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N14 960,000 UNIDADE      

SONDA NASOGÁSTRICA N16 1200,000 UNIDADE      

especificação : longa, para drenagem gástrica e introdução de solução e medicação no trato gástrico 
espessura da sonda: 16mm estéril atóxica apirogênico descartável (uso único) compostas de tubo de pvc 
atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.    

SONDA NASOGÁSTRICA N18 960,000 UNIDADE      

especificação : longa, para drenagem gástrica e introdução de solução e medicação no trato gástrico 
espessura da sonda: 18mm estéril atóxica apirogênico descartável (uso único)compostas de tubo de pvc 
atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.    

SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20 1200,000 UNIDADE      

especificação : para drenagem gástrica e introdução de solução e medicação no trato gástrico espessura da 
sonda: 20mm estéril atóxica apirogênico descartável (uso único) compostas de tubo de pvc atóxico flexível 
com modelo de furação específica e conector com tampa.    

SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22 720,000 UNIDADE      

especificação : para drenagem gástrica e introdução de solução e medicação no trato gástrico espessura da 
sonda: 22mm estéril atóxica apirogênico descartável (uso único)compostas de tubo de pvc atóxico flexível 
com modelo de furação específica e conector com tampa.    
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SONDA RETAL Nº 22 ESTÉRIL 120,000 UNIDADE      

especificação : atóxica apirogênico descartável (uso único)compostas de tubo de pvc atóxico flexível com 
modelo de furação específica e conector com tampa. informações sobre procedência e validade impressas 
na embalagem. garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.    

SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº10 6000,000 UNIDADE      

SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº12 1000,000 UNIDADE      

SONDA URETRAL N. 04 960,000 UNIDADE      
Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 
01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo 
de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.    

SONDA URETRAL N. 06 1200,000 UNIDADE      

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 
01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo 
de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.    

SONDA URETRAL Nº 08 2400,000 UNIDADE      

especificação : estéril atóxica apirogênico descartável (uso único)compostas de tubo de pvc atóxico flexível 
com modelo de furação específica e conector com tampa. informações sobre procedência e validade 
impressas na embalagem. garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.    

SONDA URETRAL Nº 10 ESTÉRIL 1440,000 UNIDADE      

especificação : atóxica apirogênico descartável (uso único) compostas de tubo de pvc atóxico flexível com 
modelo de furação específica e conector com tampa. informações sobre procedência e validade impressas 
na embalagem. garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.    

SONDA URETRAL N. 12 1440,000 UNIDADE      

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 
01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo 
de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.    

SONDA URETRAL Nº 14 1440,000 UNIDADE      
especificação : estéril atóxica apirogênico descartável (uso único) compostas de tubo de pvc atóxico flexível 
com modelo de furação específica e conector com tampa. informações sobre procedência e validade 
impressas na embalagem. garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.    

SONDA URETRAL Nº 16 960,000 UNIDADE      

especificação : estéril atóxica apirogênico descartável (uso único) compostas de tubo de pvc atóxico flexível 
com modelo de furação específica e conector com tampa. informações sobre procedência e validade 
impressas na embalagem. garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.    

SONDA URETRAL Nº 18 960,000 UNIDADE      
especificação : estéril atóxica apirogênico descartável (uso único) compostas de tubo de pvc atóxico flexível 
com modelo de furação específica e conector com tampa. informações sobre procedência e validade 
impressas na embalagem. garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.    

SONDA URETRAL Nº 20 720,000 UNIDADE      

especificação : estéril atóxica apirogênico descartável (uso único) compostas de tubo de pvc atóxico flexível 
com modelo de furação específica e conector com tampa. informações sobre procedência e validade 
impressas na embalagem. garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.    

SONDA URETRAL Nº 22 720,000 UNIDADE      

especificação : estéril atóxica apirogênico descartável (uso único) compostas de tubo de pvc atóxico flexível 
com modelo de furação específica e conector com tampa. informações sobre procedência e validade 
impressas na embalagem. garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.    

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML 4300,000 UNIDADE      

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML 4500,000 UNIDADE      

SORO GLICOFISIOLOFICO 500ML 4300,000 UNIDADE      

SORO GLICOSADO 5% 250ML 8000,000 UNIDADE      
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SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML 17280,000 UNIDADE      

SORO GLICOSADO 5% 500ML 6000,000 UNIDADE      

SORO MANITOL 200MG/ML 20% 250ML 2400,000 UNIDADE      

SORO RINGER COM LACTADO 500ML 4300,000 UNIDADE      

SORO RINGER SIMPLES 500ML 8600,000 UNIDADE      

SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 400G 1200,000 POTE         
Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG+80/ML SUSPENSÃO ORAL 6000,000 FRASCO       
Especificação : Frasco com 100ml. A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

SULFATO DE NEOMICINA + BACITRINA 5MG+250UI POMADA TUBO 10G 6000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : SULFATO DE NEOMICINA + BACITRINA 5MG+250UI POMADA TUBO 10G    

SULFATO FERROSO 25MG/ML 2000,000 FRASCO       
Especificação : Solução oral Fe(II) frasco 30ml. A embalagem deverá conter a impressão venda proibida 
pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do 
mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

SULFATO FERROSO 40MG 6000,000 COMPRIMIDO   
Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
país de origem traduzido por tradutor oficial.    

SULFATO FERROSO 5MG/ML DE FERRO II, XAROPE100ML + COPO DOSADOR 2000,000 FRASCO       

TALA IMOBILIZAÇAO MEMBROS INFERIORES 600,000 UNIDADE      

TALA IMOBILIZAÇAO MEMBROS SUPERIORES 600,000 UNIDADE      

TELA CIRÚRGICA  10X10 72,000 UNIDADE      

Especificação : Em polipropileno para fechamento de tórax, reconstrução de hérnia e reforço de orgãos 
internos, dimensões 10 mm x 10mm.    

TELA CIRÚRGICA 15X15 72,000 UNIDADE      

Especificação : Em polipropileno para fechamento de tórax, reconstrução de hérnia e reforço de orgãos 
internos, dimensões 15 mm x 15 mm.    

TELA CIRÚRGICA 30 X 30CM 72,000 UNIDADE      
Especificação : Em polipropileno, dimensões 30 x 30 cm, para reforço de parede abdominal. Embalagem: 
caixa com 3 unidades, embaladas individualmente em em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.    

TELA CIRÚRGICA MARLEX 26 X 36CM 72,000 UNIDADE      

Especificação : Em polipropileno, dimensões 26 x 36 cm, para reforço de parede abdominal. Embalagem: 
caixa com 3 unidades, embaladas individualmente em em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.    

TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL 3144,000 UNIDADE      

Especificação : COM ALARME DETEMPERATURA.    

TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA 36,000 UNIDADE      

TESTE FOLHAS BOWIEDICK 120,000 CAIXA        

especificação : utilização em ciclos entre 121º c e 134º c, sem afetar a precisão do resultado,livre de chumbo 
e outros metais pesados e em conformidade com a normativa en 867-3, classe b . c/ 50 unidades.    

TIABENDAZOL 50MG POMADA DERMATOLOGICA 2000,000 BISNAGA      
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TIRA PARA TESTE DE GLICO PARA GLICOSÍMETRO 600,000 CAIXA        

especificação : sem codificação.caixa com 50 unidades.(a compra da tira glicoteste ocorrerá mediante o 
fornecimento dos glicosímetros e baterias pelo mesmo fornecedor na quantia mínima de 1000 aparelhos).    

TORNEIRINHA 3 VIAS LS 7200,000 UNIDADE      

TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO 1200,000 PACOTE       

Especificação : APRESENTAÇÃO: pacote com 100 unidades    

TOUCA CIR. SANFONADA DESC. EM TNT C/ ELÁSTICO 6000,000 CAIXA        

Especificação : Caixa c/ 100 unidades    

TRAMADOL 100MG 2000,000 AMPOLA       

TRAMADOL 50MG 2000,000 COMPRIMIDO   
Especificação : Cloridrato de cápsula ou comprimido. A embalagem deve conter venda proibida pelo 
mercado. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

TUBETE PARA LAMINÂ PCCU 4000,000 UNIDADE      

TUBO DE TRAQUEOSTOMICA C/CUFF Nº 10 24,000 UNIDADE      

TUBO DE TRAQUEOSTOMICA C/CUFF Nº 6 24,000 UNIDADE      

TUBO DE TRAQUEOSTOMICA C/CUFF Nº 7 24,000 UNIDADE      

TUBO DE TRAQUEOSTOMICA C/CUFF Nº 8 24,000 UNIDADE      

TUBO DE TRAQUEOSTOMICA C/CUFF Nº 9 24,000 UNIDADE      

TUBO DE TRAQUEOSTOMICA METÁLICA Nº 10 24,000 UNIDADE      

TUBO DE TRAQUEOSTOMICA METÁLICA Nº 7 24,000 UNIDADE      

TUBO DE TRAQUEOSTOMICA METÁLICA Nº 8 24,000 UNIDADE      

TUBO DE TRAQUEOSTOMICA METÁLICA Nº 9 24,000 UNIDADE      

TUBO ENDOTRAQUEAL C/CUFF 3.0MM 72,000 UNIDADE      
especificação : sonda endotraqueal descartável em pvc atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do 
tubo e numero do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de 
insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de murphy, esterilizado em oxido de 
etileno, embalagem individual.    

TUBO ENDOTRAQUEAL C/CUFF 3.5MM 72,000 UNIDADE      
especificação : sonda endotraqueal descartável em pvc atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do 
tubo e numero do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de 
insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de murphy, esterilizado em oxido de 
etileno, embalagem individual.    

TUBO ENDOTRAQUEAL C/CUFF 4.0MM 72,000 UNIDADE      
especificação : sonda endotraqueal descartável em pvc atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do 
tubo e numero do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de 
insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de murphy, esterilizado em oxido de 
etileno, embalagem individual.    

TUBO ENDOTRAQUEAL C/CUFF 4.5MM 72,000 UNIDADE      
especificação : sonda endotraqueal descartável em pvc atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do 
tubo e numero do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de 
insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de murphy, esterilizado em oxido de 
etileno, embalagem individual.     

TUBO ENDOTRAQUEAL C/CUFF 5.5MM 240,000 UNIDADE      
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especificação : sonda endotraqueal descartável em pvc atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do 
tubo e numero do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de 
insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de murphy, esterilizado em oxido de 
etileno, embalagem individual.    

TUBO ENDOTRAQUEAL C/CUFF 6.0MM 240,000 UNIDADE      

especificação : sonda endotraqueal descartável em pvc atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do 
tubo e numero do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de 
insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de murphy, esterilizado em oxido de 
etileno, embalagem individual.    

TUBO ENDOTRAQUEAL C/CUFF 6.5MM 240,000 UNIDADE      
especificação : sonda endotraqueal descartável em pvc atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do 
tubo e numero do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de 
insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de murphy, esterilizado em oxido de 
etileno, embalagem individual.    

TUBO ENDOTRAQUEAL C/CUFF 7.0MM 240,000 UNIDADE      

especificação : sonda endotraqueal descartável em pvc atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do 
tubo e numero do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de 
insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de murphy, esterilizado em oxido de 
etileno, embalagem individual.    

TUBO ENDOTRAQUEAL C/CUFF 7.5MM 240,000 UNIDADE      

especificação : sonda endotraqueal descartável em pvc atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do 
tubo e numero do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de 
insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de murphy, esterilizado em oxido de 
etileno, embalagem individual.    

TUBO ENDOTRAQUEAL C/CUFF 8.0MM 240,000 UNIDADE      
especificação : sonda endotraqueal descartável em pvc atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do 
tubo e numero do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de 
insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de murphy, esterilizado em oxido de 
etileno, embalagem individual.    

TUBO ENDOTRAQUEAL C/CUFF 8.5MM 240,000 UNIDADE      
especificação : sonda endotraqueal descartável em pvc atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do 
tubo e numero do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de 
insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de murphy, esterilizado em oxido de 
etileno, embalagem individual.    

TUBO ENDOTRAQUEAL C/CUFF 9.0MM 72,000 UNIDADE      
especificação : sonda endotraqueal descartável em pvc atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do 
tubo e numero do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de 
insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de murphy, esterilizado em oxido de 
etileno, embalagem individual.    

TUBO ENDOTRAQUEAL S/CUFF 2.0MM 72,000 UNIDADE      
especificação : tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação 
em centímetros embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúgico    

TUBO ENDOTRAQUEAL S/CUFF 2.5MM 72,000 UNIDADE      
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especificação : tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação 
em centímetros embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúgico sem balão 
fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável.    

TUBO ENDOTRAQUEAL S/CUFF 3.0MM 72,000 UNIDADE      
especificação : tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação 
em centímetros embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúgico sem balão 
fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável. fabricado em polipropileno, válvula abs com 
mola inoxidável.    

TUBO ENDOTRAQUEAL S/CUFF 3.5MM 72,000 UNIDADE      

especificação : tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação 
em centímetros embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúgico sem balão.    

TUBO ENDOTRAQUEAL S/CUFF 4.0MM 240,000 UNIDADE      
especificação : tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação 
em centímetros embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúgico sem balão 
fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável.    

TUBO ENDOTRAQUEAL S/CUFF 4.5MM 240,000 UNIDADE      

especificação : tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação 
em centímetros embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúgico sem balão 
fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável.    

TUBO ENDOTRAQUEAL S/CUFF 5.0MM 240,000 UNIDADE      
especificação : tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação 
em centímetros embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúgico sem balão 
fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável.    

TUBO LATÉX NATURAL 15 METROS Nº 200 84,000 TUBO         

Especificação : (D.E 5MM D.I 2,5MM ESPES. 1,5MM)    

TUBO SILICONE 15 METROS Nº 202 60,000 ROLO         

Especificação : TUBO SILICONE 15 METROS Nº 202 (D.E 10MM D.I 5MM ESPES. 2,5MM)    

TUBO SILICONE 15 METROS Nº 204 60,000 ROLO         

Especificação : TUBO SILICONE 15 METROS Nº 204 (D.E 12MM D.I 6MM ESPES. 3MM)    

VALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO 8000,000 COMPRIMIDO   

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão venda proíbida pelo comércio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.    

VALPROATO DE SÓDIO XAROPE 57,624MG/ML 1000,000 FRASCO       

especificação : valproato de sódio xarope 57,624mg/ml(equivalente 50mg/ml de ácidovalproico), xarope 
100ml c/ copo dosador.    

GEL PARA DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS 600,000 UNIDADE      

especificação : omposto por: água purificada, 0,1% de polihexametilbiguanida (phmb), composto de 
betaína, hidroxietilcelulose, edta, imidazolidinil uréia e propilenoglicol. combate e previne a infecção, faz a 
descontaminação da lesão e mantém o meio úmido. embalagem 100 ml.    

CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE 10X10 500,000 UNIDADE      

especificação : tecnologia lípido colóide, comosta por carboximetilcelulose e partículas lipofílicas, camada 
superabsorvente, de não tecido, filme de poliuretano com borda de silicone impermeável. tamanho 10x10.    

CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE 20X20 500,000 UNIDADE      

especificação : tecnologia lípido colóide, comosta por carboximetilcelulose e partículas lipofílicas, camada 
superabsorvente, de não tecido, filme de poliuretano com borda de silicone impermeável. tamanho 20x20.    

CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, FLEXIVEL E ADAPTAVEL 10X10 500,000 UNIDADE      
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especificação : não aderente, não oclusivo, composto por uma rede textil 100% de poliester impregnada 
com matriz cicatrizante tlc (tecnologia lipido coloide, composta por carboximetilcelulose e particulas 
lipofílicas) tamanhos 10cm x 10cm.    

CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, FLEXIVEL E ADAPTAVEL 15X15 600,000 UNIDADE      
especificação : não aderente, não oclusivo, composto por uma rede textil 100% de poliester impregnada 
com matriz cicatrizante tlc (tecnologia lipido coloide, composta por carboximetilcelulose e particulas 
lipofílicas) tamanhos 15 x 15 cm .    

CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO 10X10 CM 300,000 UNIDADE      

especificação : constituido por uma rede textil 100% de poliester impregnada e matriz cicatrizante tlc -nosf 
(tecnologia lípido colóide, composta por matriz lipofílica, partículas de carboximetilcelulose e octassulfato 
de sacarose). 10cm x 10cm.    

CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, 10X12 CM 400,000 UNIDADE      

CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, ABSORVENTE, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO 10X10CM 500,000 UNIDADE      

especificação : composto por fibras poliabsorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de 
poliacrilato de amônia, e matriz cicatrizante tlc -nosf (tecnologia lípido colóide, composta por matriz 
lipofílica, partículas de carboximetilcelulose e octassulfato de sacarose). 10cm x 10cm.    

CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, ABSORVENTE, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO 10X10 CM 500,000 UNIDADE      

especificação : composto por fibras poliabsorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de 
poliacrilato de amônia, e matriz cicatrizante tlc -nosf (tecnologia lípido colóide, composta por matriz 
lipofílica, partículas de carboximetilcelulose e octassulfato de sacarose). 10cm x 10cm.    

CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, ABSORVENTE, NÃO ADERENTE,15X20 CM 300,000 UNIDADE      

especificação : composto por fibras poliabsorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de 
poliacrilato de amônia, matriz cicatrizante tlc -nosf (tecnologia lípido colóide, composta por matriz 
lipofílica, partículas de carboximetilcelulose e octassulfato de sacarose), camada superabsorvente, camada 
de não tecido, filme de poliuretano com borda de silicone semipermeável. 15x20.    

CURATIVO PRIMÁRIO,COM SAIS DE PRATA 10X10 CM 700,000 UNIDADE      

especificação : estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por fibras poliabsorventes, 
formadas por núcleo acrílico envolto por polimeros de poliacrilato de amônia e matriz cicatrizande tlc 
(tecnologia lipido coloide, composta por carboximetilcelulose e particulas lipofílicas) com sais de prata. 
tamanho 10cm x 10cm.    

CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, COM SAIS DE PRATA TAM: 15X15CM 100,000 UNIDADE      

especificação : absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por fibras poliabsorventes, formadas por 
núcleo acrílico envolto por polimeros de poliacrilato de amônia e matriz cicatrizande tlc (tecnologia lipido 
coloide, composta por carboximetilcelulose e particulas lipofílicas) com sais de prata. tamanho 15cm x 
15cm.    

REMOVEDOR DE ESPARADRAPO 200,000 UNIDADE      

Especificação : ipo filme sem dor. Isento de álcool. Contém emolientes para hidratar a pele após retirada do 
resíduo da cola, criando uma barreira de proteção na mesma. Apresentar laudo de irritabilidade primária, 
acumulada e sensibilização cutânea (HRIPT). Apresentar Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), 
conforme RDC 16 de 01/04/2014, Certificado de Boas Práticas de Fabricação para Cosméticos, conforme 
RDC 48 de 25/10/2013 e Notificação na ANVISA, conforme RDC 7 de 11/02/2015. Apresentação: frasco 
spray com 100 mL.    

ANÉIS OVAIS COM HIDROCOLOIDE COM CERÂMICAS, TAM:22X38MM 1000,000 UNIDADE      

Especificação : para uso com equipamentos 1 ou 2 peças pra estomia, resina flextend, barreira de resina 
sintética, com ifusão de ceramidas, não estéril em formato de anéis convexos. Tamanho 22x38 mm.    

BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PROTETORA DE PELE EM PASTA, BISNAGA 60G 700,000 BISNAGA      

Especificação : Composição: Éster butílico do copolímero de PVM/MA, álcool etílico, carboximetilcelulose 
sódica, pectina, polietileno em fibras, polissorbato 20, sílica, álcool n-butílico, alantoína, butilparabeno, 
metilparabeno. Armazenar em local seco e fresco e evitar calor e frio excessivos. Bisnagas com 60 grs.    

CATETER MASCULINO EXTERNO, AUTOADESIVO, EM SILICONE 32MM 1500,000 UNIDADE      
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Especificação : transparente para acompanhar a saúde da pele, ponta afunilada para conexão segura as 
bolsas coletoras, adesivo suave que maximiza o tempo de uso e permite a retirada suave, tamanho com 
diâmetro 32 mm.    

CATETER MASCULINO EXTERNO, AUTOADESIVO, EM SILICONE 29MM 1500,000 UNIDADE      

Especificação : transparente para acompanhar asaúde da pele, ponta afunilada para conexão segura as 
bolsas coletoras, adesivo suave que maximiza o tempo de uso e permite a retirada suave, tamanho com 
diâmetro 29 mm.    

PÓ DE HIDROCOLÓIDE FR 28,3 G 1000,000 FRASCO       
Especificação : Barreira de resina sintética protetora de pele periestoma, em pó microgranulado, composta 
por hidrocolóides, que absorve a umidade de lesões úmidas em peleperiestomal. Frasco translúcido com 28 
gramas.    

CATETER VESICAL HIDROFÍLICO MASCULINO 20CM 1500,000 UNIDADE      

Especificação : para cateterismo intermitente limpo, de uso único, apresenta tampa protetora e ponta 
introdutória para auxiliar como guia na introdução do cateter e proteger o cateter estéril, e livre de 
bactérias localizadas nos 15mm iniciais da uretra distal, com manga de proteção que o mantém livre de 
toque, cateter em PVC, uniformemente lubrificado com revestimento hidrofílico de PVP, medindo 20 cm de 
comprimento e calibre de 12 Fr. Não possui látex, livre de ftalatos, em embalagem convencional, contendo 
no interior fita tecido não tecido umidificada com água deionizada para manter o cateter úmido.    

CATETER VESICAL HIDROFÍLICO FEMININO 20CM 1500,000 UNIDADE      
Especificação : para cateterismo intermitente limpo, de uso único, apresenta tampa protetora e ponta 
introdutória para auxiliar como guia na introdução do cateter e proteger o cateter estéril, e livre de 
bactérias localizadas nos 15mm iniciais da uretra distal, com manga de proteção que o mantém livre de 
toque, cateter em PVC, uniformemente lubrificado com revestimento hidrofílico de PVP, medindo 20 cm de 
comprimento e calibre de 12 Fr. Não possui látex, livre de ftalatos, em embalagem convencional, contendo 
no interior fita tecido não tecido umidificada com água deionizada para manter o cateter úmido.    

CATETER VESICAL HIDROFÍLICO MASCULINO 40 CM 1500,000 UNIDADE      

Especificação : para cateterismo intermitente limpo, de uso único, apresenta tampa protetora e ponta 
introdutória para auxiliar como guia na introdução do cateter e proteger o cateter estéril, e livre de 
bactérias localizadas nos 15mm iniciais da uretra distal, com manga de proteção que o mantém livre de 
toque, cateter em PVC, uniformemente lubrificado com revestimento hidrofílico de PVP, medindo 40 cm de 
comprimento e calibre de 10 Fr. Não possui látex, livre de ftalatos, em embalagem convencional, contendo 
no interior fita tecido não tecido umidificada com água deionizada para manter o cateter úmido.    

EQUIPAMENTO COLETOR PARA ESTOMIA INTESTINAL 500,000 UNIDADE      

Especificação : Barreira de resina sintetica Softflex com TEA - tecnologia de espeços de ar altamente flexivel 
e suave, otima adesividade e proteção perisetoma. Filme plastico de 4 camadas silencioso e antiodor, bolsa 
drenavel com exclusivo fechamento por conectores plasticos lock n roll recortavel ate 51 mm.    

ADAPT LUBRIFICANTE DESODORIZANTE 236 ML 500,000 UNIDADE      
Especificação : uso exclusivo em bolsas de estomia, gel fluido, incolor e inodoro para lubrificação e 
eliminação dos odores caracteristicos .    

DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO NÃO ESPUMANTE,05 LITROS 100,000 GALÃO        

Especificação : formulação amilase, lipase, protease, carbohidrase, celulase, peptidase, mannanase, álcool 
isopropílico, agente de controle de pH, conservantes, tensoativo não iônico, coadjuvantes, estabilizantes, 
aditivos e água. PH neutro (6 a 8). Biodegradável, compatível com a limpeza manual ou automática, diluição 
de 1 ml/L. Embalagem em frasco rígido, com selo de segurança anti-vazamento na apresentação em Galão 
com 5 Litros. Apresentar Laudos de acordo com as exigências da RDC 55/12 - ANVISA. Apresentar laudos 
de atividade amilolítica, proteolítica, irritabilidade dérmica e ocular na forma pura, corrosividade. Deverão 
constar na embalagem do produto, o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o número do lote, 
conforme Legislação Sanitária vigente da divisão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde. Apresentar 
Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF 
em Saneantes.    

DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO 05 LITROS. 400,000 GALÃO        
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Especificação : a base de Cloridrato de Didecildimetilamonio e Cloridrato de Biguanida, compatível com 
superfícies em acrílico, aço inoxidável, ferro galvanizado, alumínio, latão, borracha e silicone. 
Biodegradável, sem corante, sem fragrância, ph neutro e isento de álcool .Na diluição máxima de 1:250, ou 
seja, cada 4ml de produto para cada 1L de água. Tempo de contato de mínimo 1 minuto sem necessidade de 
enxágue. Apresentar laudos Reblas/INMETRO que comprovem a eficácia contra microorganismos 
multirresistentes: Staphylococcus aureus , MRSA, Acinetobacter baumanni e KPC. Seguindo laboratório 
Reblas/INMETRO comprovam a eficácia contra Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus e 
Pseudomonas aeruginosa mínimo de 1 minuto. Apresentar laudos Reblas/INMETRO comprovando efeito 
residual do Quaternário + Biguanida em superfícies fixas. A apresentação deverá ser em galão de 5L. 
Apresentar autorização de funcionamento conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação de Saneantes. O produto deverá ser acompanhado de diluidor bivolt resistente aos concentrados 
químicos, automático e elétrico. Com Certificado da ANVISA de livre comercialização.    

SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0 %, GALÃO 05 LITROS 150,000 UNIDADE      
Especificação : acompanhado de pó ativador que estabiliza o PH seguindo RDC 35/2010. Precisa ser 
ativado. Registrado na ANVISA como Desinfetante de Alto Nível e comprovado por estudos em Laboratório 
Reblas/INMETRO comprovadamente o uso da solução em 30 dias, sendo a concentração da solução 
desinfetante monitorada diariamente através de fitas teste (que deverão acompanhar o produto em 
número suficiente para a realização dos testes). Tempo de imersão de no mínimo 9hrs para a sua ação 
micobactericida e esporicida. O produto deverá ter uma validade mínima de 24 meses. Apresentar Boas 
Práticas de Fabricação para Saneantes e Autorização de Funcionamento da Empresa junto a ANVISA, 
conforme Lei 6360/76. Apresentar todos os laudos de eficácia bactericida, fungicida, esporecida e 
micobactericida conforme RDC 35/10. Por tratar-se de um produto Não Biodegradável, este deverá vir 
acompanhado de seu inativador (bissulfito de sódio ? 200g) para poder ser descartado na rede de esgoto, 
fornecido pelo próprio fabricante da solução de glutaraldeído e comprovado com estudo de 
Biodegradabilidade Imediata. A empresa vencedora deverá oferecer treinamento sobre o uso do produto 
para os profissionais de saúde. Apresentação: galão de 5 litros. Com Certificado da ANVISA de livre 
comercialização.    
DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES 80,000 UNIDADE      
Especificação : ontendo o princípio ativo: ácido dicloroisocianúrico 400ppm (cloro orgânico). Apresentação: 
pote com 75 a 150 pastilhas de 1g, cada pote deverá vir acompanhado, em uma mesma embalagem, de 2 
frascos vazios de 1L para dissolver a pastilha. Tempo de contato mínimo 15 minutos e com eficácia 
comprovada Reblas/INMETRO. Para eliminar VRE e KPC o tempo de contato deve ser de 10 minutos 
segundo Laudos Reblas de eficácia microbiológica para depois enxaguar e secar a superfície. Com validade 
da solução em uso por até 30 dias. Validade de 24 meses, apresentando Registro no Ministério da Saúde, 
Autorização de Funcionamento da Empresa, Laudos de Eficácia contra bactérias, fungos e microrganismos 
resistentes, como: VRE, KPC, Tricophyton mentagrophytes, Acinetobacter baumanni. Apresentar Boas 
Práticas de Fabricação para Saneantes. Com Certificado da ANVISA de livre comercialização.    

SOLUÇÃO DE ORTOFTALDEIDO SOLUÇÃO DE 0,55% COM PH NEUTRO, FRASCO 1 LITRO 80,000 UNIDADE      
Especificação : Produto pronto para uso sem a necessidade de ativação. Registrado na ANVISA como 
Desinfetante de Alto Nível e comprovado por Laboratório Reblas/INMETRO com a validade da solução em 
uso por até 40 dias, sendo que no ato da medição a fita deve ter a solução há 0,55%, abaixo dessa 
concentração o mesmo terá que ser descartado, sendo monitorada diariamente. Tempo de imersão de no 
mínimo 10 minutos para a sua ação micobactericida e esporicida. O produto deverá ter uma validade 
mínima de 24 meses. Apresentar Boas Práticas de Fabricação para Saneantes e Autorização de 
Funcionamento da Empresa junto a ANVISA, conforme Lei 6360/76. Apresentar todos os laudos de eficácia 
bactericida, fungicida, esporecida e micobactericida conforme RDC 35/10. Por tratar-se de um produto Não 
Biodegradável, este deverá vir acompanhado de seu inativador (Glicina 33g) para poder ser descartado na 
rede de esgoto, fornecido pelo próprio fabricante da solução de Ortoftaldeido e comprovado com estudo de 
Biodegradabilidade Imediata laboratório Reblas/Inmetro. A empresa vencedora deverá oferecer 
treinamento sobre o uso do produto para os profissionais de saúde. Apresentação: 1 litro, Com Certificado 
da ANVISA de livre comercialização    

DESINCRUSTANTE ÁCIDO DE USO PROFISSIONA 50,000 UNIDADE      
Especificação : ácido fosfórico como ativo, biodegradável e ecologicamente correto, atóxico, não libera 
vapores tóxicos, não deixa resíduos após enxágüe. Remove ferrugem, crostas, placas minerais, material 
inorgânico, corrosão e oxidação. Diluição de 1 litro de produto para cada 2 litros de água para materiais 
extremamente oxidados e para manutenção do brilho 1 litro de produto para cada 6 litros de água. Pode ser 
usado manualmente ou em modalidade de limpeza automatizada. Validade mínima de 24 meses. 
Apresentar autorização de funcionamento conforme lei 6360/76 e certificado de boas práticas de 
fabricação para saneantes. Com Certificado da ANVISA de livre comercialização.    

DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA EM SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS A 2% 390,000 UNIDADE      
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Especificação : contendo álcool etílico e glicerina em sua composição, indicado para a degermação da pele 
do paciente, antes de procedimentos, banho pré-operatório de pacientes, preparo das mãos do profissional 
de saúde, antes da realização de procedimentos invasivos e após cuidado do paciente colonizado ou 
infectado por patógenos multirresistentes. Apresentação em frascos de 1L. Está em conformidade com a 
RDC 17/10 e RDC 199/06. Possuir laudos de Avaliação de Irritabilidade e Corrosão Cutânea e Ocular e 
Eficácia Bactericida para Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella 
choleraesuis, Enterococcus Hirae e Influenza H1N1. Apresentar Autorização de Funcionamento conforme 
Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação- CBPF por linha de produção e Certificações da 
ISO 9001/2015 e 13485/2016.    

ANTISSÉPTICO DE USO TÓPICO A BASE DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 2% 600,000 UNIDADE      
Especificação : solução aquosa, livre de álcool, de uso externo, indicado no preparo de mucosas para a 
realização de procedimento cirúrgico e preparo da região genital para sondagem vesical. É indicado 
também para a antissepsia extrabucal em procedimentos odontológicos. Está em conformidade com a RDC 
n° 107 de setembro de 2016. Possui laudos de Avaliação de Irritabilidade e Corrosão Cutânea e Eficácia 
Bactericida para Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e Salmonella 
choleraesuis. Apresentação em almotolias de 100 ml com tampa Twist off, de fácil abertura, que possibilita 
melhor controle de vazão do produto. Está em conformidade com a RDC n° 107 e RDC 199/06. Possui 
laudos de Avaliação de Irritabilidade e Corrosão Cutânea e Eficácia Bactericida para Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa e Salmonella choleraesuis. Apresentar Autorização de Funcionamento conforme 
Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação- CBPF por linha de produção e Certificações da 
ISO 9001/2015 e 13485/2016.    

ANTISSÉPTICO DE USO TÓPICO A BASE DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 2% FR.01 LITRO 300,000 UNIDADE      
Especificação : solução aquosa, livre de álcool, de uso externo, indicado no preparo de mucosas para a 
realização de procedimento cirúrgico e preparo da região genital para sondagem vesical. É indicado 
também para a antissepsia extrabucal em procedimentos odontológicos. Está em conformidade com a RDC 
n° 107 de setembro de 2016. Possui laudos de Avaliação de Irritabilidade e Corrosão Cutânea e Eficácia 
Bactericida para Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e Salmonella 
choleraesuis. Apresentação em frasco de 1 L. Está em conformidade com a RDC n° 107 e RDC 199/06. 
Possui laudos de Avaliação de Irritabilidade e Corrosão Cutânea e Eficácia Bactericida para Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa e Salmonella choleraesuis. Apresentar Autorização de Funcionamento 
conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação- CBPF por linha de produção e 
Certificações da ISO 9001/2015 e 13485/2016.    

ANTISSÉPTICO A BASE DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 2%, SOLUÇÃO ALCOÓLICA. 600,000 UNIDADE      
Especificação :  indicado para a antissepsia da pele para os procedimentos invasivos e para a antissepsia do 
sítio de inserção de cateteres vasculares centrais e periféricos. Apresentação em almotolias de 100 ml com 
tampa Twist off, de fácil abertura, que possibilita melhor controle de vazão do produto. Está em 
conformidade com a RDC n° 107 de setembro de 2016. Possui laudos de Avaliação de Irritabilidade e 
Corrosão Cutânea e Eficácia Bactericida para Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 
coli e Salmonella choleraesuis. Apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76 e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação- CBPF por linha de produção e Certificações da ISO 9001/2015 e 
13485/2016.    

ANTISSÉPTICO EM GEL PARA MÃOS, CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO 70%, 1 LITRO 90,000 FRASCO       
Especificação : Propilenoglicol, Glicerina, Vitamina E, Acetato de Tocoferol, Álcool Isopropílico, 
Aminometilpropanol e Água. Frasco de 1.000 ml. Apresentar Registro do produto, Autorização de 
Funcionamento conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação para Medicamentos. O 
produto deve ter atividade reducional comprovada atravé de laudos oficiais frente à Pseudômonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonela choleraesuis, Streptococcus pyogenesi, Serratia 
marcenscens, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae, Staphylococcus MRSA, Staphylococcus 
epidermidis, KPC, fungicida, levuricida e H1N1. Apresentar também Laudos Inmetro de irritabilidade 
acumulativa cutânea em humanos e ação comprovada hipoalergênica. Dados de identificaçãodo produto: o 
nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o número do lote, conforme Legislação Sanitária vigente 
da divisão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde. Deverá ser entregue em forma de comodato a 
quantidade de dosadores de acordo com a necessidade da instituição.    

ALSO TECIDO EMBEBIDO COM 1ML DE ÁLCOOL ETÍLICO 300,000 CAIXA        
especificação : concentração de 70% notificado. finalidade: antissepsia da pele, desinfecção das conexões de 
cateter, etc. o produto não pode soltar fiapos e deve apresentar código de barras por sachê para controle de 
estoque, além do código de barras do display. caixa com 120 sachês.    

  2.0. JUSTIFICATIVA. 

2.1. A aquisição em tela atenderá às necessidades da(o) Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado dos Carajás.  
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2.2. Justifica-se a aquisição, pelo fato do Município de Eldorado do Carajás ter o dever de promover a saúde dos 

usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, atendendo ao que diz os princípios da universalidade, integralidade e 

equidade e ao que diz o art. 196 da CF de 1988, indo de encontro  ao interesse público presente na necessidade da 

utilização dos medicamentos pela Secretaria Municipal de Saúde desta Administração Pública Municipal no intuito 

de proporcionar melhor atendimento e qualidade de vida aos usuários do SUS. 

2.3. Para a apuração dos materiais demandados neste Termo de Referência, foi realizado levantamento dos 

quantitativos necessários para atender a demanda de atendimentos por um período de 12 meses. 

2.4. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei n° 

10.520/2002  por possuir padrões de desempenho e características gerais e especificas usualmente encontradas 

no mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade pregão. 

3.0. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO. 

3.1. Os produtos serão fornecidos obedecendo a especificação de cada bem, conforme o disposto no item  1.1 deste 

termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente. 

3.2. O fornecimento do material deverá ser realizado de forma parcelada, conforme contratos celebrados, e 

mediante ordem de compra expedida pela Secretaria Municipal de Saúde. 

3.3. O prazo de entrega não será superior a 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de 

Compra. 

3.3.1. A Ordem de Compra, será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá constar nela as 

informações afetas aos produtos adquiridos, detalhando o item e a quantidade demandada. 

3.3.2. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na Ordem de 

Compra. 

3.4. A montagem, quando necessária, deverá ser providenciada em até 5 (cinco) dias úteis, contados da entrega, 

em data, horário e local previamente acordados a Administração, devendo ser acompanhada por servidor 

designado para tal fim. 

3.5. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até o local designado para entrega é de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo 

fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte. 

3.6. O objeto dessa licitação será recebido pela CONTRATANTE, após conferência do critério quantitativo, com a 

utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte da 

transportadora, devidamente datado e assinado, será verificada, pela CONTRATANTE, a conformidade do material 

proposto e entregue com as especificações contidas neste Termo de Referência. 

3.7. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus da 

CONTRATADA, em no máximo 5 (cinco) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse 

processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela licitante em 
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substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e 

aceito; 

3.8. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do 

material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, 

quando da utilização desse material; 

4.0. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E DA DESPESA. 

4.1 As despesas oriundas desta contratação serão classificadas nas seguintes dotações: Orgão 13 – Fundo 

Municipal de Saúde, Projeto/Atividade: 2.042 – Manut. Da Atenção Primária em Saúde, 2.037 – Funcionamento da 

Sec. De Saúde, 2.040 – Manut. Prog. Estratégia Saúde da Família, 2.048 – Manut. Do Programa de Agentes 

Comunitários – PACS, 2.050 – Atendimento de média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC, 2.051 

– Funcionamento dos Postos de Saúde, Funcionamento do Hospital Municipal, 2.054 – Funcionamento do Centro 

de Atenção Psicossocial – CAPS, 2.055 – Manut. Do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 2.057 – 

Manutenção de Outros Programas de Transf. Do FNS, 2.058 – Manutenção do Programa Vigilância Sanitária, 2.059 

– Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica,   Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de 

Consumo, 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Mat. Permanentes. 

5.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

5.1. A Contratada obriga-se a: 

5.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita 

observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando 

detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 

5.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em 

português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 

5.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

5.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, 

reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com 

avarias ou defeitos; 

5.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação. 

5.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 

os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

5.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração; 

5.1.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre; 
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5.1.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 

Referência ou na minuta de contrato; 

6.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

6.1. A Contratante obriga-se a: 

6.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;  

6.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 

designado; 

6.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção; 

6.1.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto; 

6.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

7.0. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

7.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade dos bens entregues pela CONTRATADA, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado de acordo 

com a legislação vigente. 

 

 

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
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ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2022-SRP 
SESSÃO PÚBLICA: ----/----/2022, ÀS ----H----MIN (----) HORAS. 
LOCAL:  PREFEITURA MUNCIPAL DE _______________/UF 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
NOME DE FANTASIA: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
INSC. EST.: 
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (    ) NÃO(    ) 
ENDEREÇO: 
BAIRRO: CIDADE: 
CEP: E-MAIL: 
TELEFONE: FAX: 
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE: 
BANCO DA LICITANTE:  CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 
Nº DA AGÊNCIA: 

ITENS DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

1.        
TOTAL POR EXTENSO:   

A empresa: ............................................ declara que: 

1 Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos 

fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento 

dos produtos em embalagens adequadas. 

2 Validade da proposta: _________ (___________) dias. 

3 Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia do 

edital desse processo. 

4 Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal de _______________/uf, e 

ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau. 

5 Que o prazo de inicio da entrega de 72 horas mediante ordem de serviços dos produtos será de acordo com os 

termos estabelecidos no anexo , deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de 

compra ou documento similar, na da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás CEP: 68524-000 – Eldorado do 

Carajás/PA, _______________/uf todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso 

não atenda a descriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade. 

LOCAL E DATA 

_____________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de 

valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas 

nas ofertas dos demais licitantes. 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE 
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2022-SRP 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE _______________/UF 
O(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO. 
 
 
_____________________, portador do RG _______________, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da 

proponente, ___________________, CNPJ ___________________, declara expressamente que se sujeita às condições 

estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo 

licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e 

que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. 

 

declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou 

que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes. 

 

 
________________ em, ___ de _________ 2022. 

 
 

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2022-SRP 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 
..............................................., inscrito no CNPJ nº ..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a) 

................................., portador(a) da carteira de identidade nº ................ e CPF nº............................, declara, para fins do 

disposto no inc. v do art. nº 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )1. 

 
............................... 

(data) 
 
 

................................. 
(representante legal) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (MODELO) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2022-SRP 
 
(identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 

(identificação completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

XXXX/2022-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que: 

A) A proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2022-SRP, foi elaborada de 

maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº XXXX/2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2022-SRP 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº XXXX/2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2022-SRP quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2022-SRP não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2022-SRP antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação; 

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2022-SRP não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 

município de _______________/uf, antes da abertura oficial das propostas; e  

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 

para firmá-la. 

 
 

.................., ..... DE ..........   DE 2022. 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2022-SRP 
 
[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (LTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no cnpj sob o 

nº [XXXX], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade 

nº [XXXX], inscrito no CPF sob o nº [XXXX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em 

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 

2006. 

declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser: 

(  ) Microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a  360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e 

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 

3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014. 

(  ) Empresa de pequeno porte – receita bruta anual superior a  360.000,00 e igual ou inferior a  4.800.000,00 

valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma 

das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014. 

observações: 

• esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como me ou EPP, nos termos da LC 

123, de 14 de dezembro de 2006; 

• a não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como me ou EPP, 

nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.  

 

LOCAL E DATA 
 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR 
(NO CASO DE ME E EPP) 

CPF: XXX.XXX.XXX-XX 
CRC: ______________ 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA 
PROPONENTE. 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2022-SRP 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE _______________/UF 
O(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO. 
 
 
A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio de seu representante legal o 

Sr....................................., portador da carteira de identidade nº...................... e do CPF nº ......................., declara não ter 

recebido do município de _______________/uf ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em 

âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de 

contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar 

com a administração federal, estadual e municipal.  

 
 
 

________________ EM, ___ DE _________ DE 2022. 
 
 
 
 
 

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
 

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CPL 

 

 
 

Rua da Rio vermelho º 01 – Centro – km 100, CEP: 68524-000 – Eldorado do Carajás/PA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (MODELO) 

 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2022-SRP 
 
 

 

A ...........................................................(razão social da empresa), CNPJ nº........................., localizada à ..........................................., 

declara, em conformidade com a lei nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este 

certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE _______________/UF – PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2022-

SRP 

 
 
 
 
 

________________ EM, ___ DE _________ DE 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
 

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CPL 

 

 
 

Rua da Rio vermelho º 01 – Centro – km 100, CEP: 68524-000 – Eldorado do Carajás/PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO 

 
 
 
 
 

A empresa , ________________________________________________, portador do CNPJ nº__________________, tendo como seu sócio 

representante _________________________ portador do CPF nº________________________ declaro, para os fins que se fizerem 

necessários, que não possuo vínculo, direta ou indiretamente, com a Administração Pública  de Eldorado do 

Carajás-PA, ou, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal. 

 

 

 

 
 
 

________________ EM, ___ DE _________ DE 2022. 
 
 
 
 
 

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
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ANEXO IX  MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREÇOS Nº 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

Aos _________ dia(s) do mês de __________de dois mil e vinte e dois, O Município de Eldorado dos Carajás, através da 

Fundo Municipal de Saúde   de Eldorado dos Carajás,  nos termos da Lei  8666/93 Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, decreto Nº 7.892, 

DE 23 DE JANEIRO DE 2013, DECRETO Nº 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e das demais normas legais 

aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico  para Registro de Preços,  

Registro de preço para eventual aquisição medicamentos e insumos hospitalares com a finalidade 

de atender a rede municipal de saúde, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde de Eldorado do Carajas – PA. 

tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi classificada(s) em primeiro lugar 

no certame supracitado. 

As quantidade são estimadas e não constitui qualquer compromisso futuro para contratação, devendo ser 

entregues apenas as quantidades solicitadas pela Fundo Municipal de Saúde   de Eldorado do Carajás, de acordo 

com a necessidade da mesma, nos locais determinadas nas ordens de compras ou serviços. Empresa: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; C.N.P.J. nº XXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo(a) Sr(a). 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P.F. nº XXXXXXXXXXX e R.G. nº XXXXXXXXXXXXXXX. 

ITEN DESCR./ESPECIF. UNID. QUANT. VL. UNIT VL TOTAL 

      

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura. 

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a contratante não estará 

obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, 

podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de 

qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o  compromisso de 

atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as 

condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de 

quaisquer de suas cláusulas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 

Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que 

devidamente comprovada a vantagem. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer 

uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este 

indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, 

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cinquenta por cento  dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 

Parágrafo quarto: Os quantitativos referente as adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 

e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

O recebimento, o local e o prazo de entrega do matéria deverão ocorrer em 72  horas  corridos   acordo com as 

especificações contidas na ordem de compras/serviço ou nota de empenho, de acordo com a necessidade e 

interesse da secretaria solicitante podendo ocorrer em qualquer parte do município tanto na ária urbana quanto 

na zona rural. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 1. Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal, medição e Certidões no Protocolo 

do na Fundo Municipal de Saúde   de Eldorado do Carajás, CEP: 68524-000, para fins de pagamento, mediante 

ordem bancária creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 15º (décimo quinto) dia útil do mês 

subsequente, conforme planejamento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser entregues entre 15 a 30 

de cada mês. 

1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (físico-financeiro) determinado 

pela Fundo Municipal de Saúde   de Eldorado do Carajás, em se tratando de empresas declaradas como ME ou 

EPP no período máximo de 30 (trinta) dias para cada parcela da obrigação, e em consonância com a respectiva 

disponibilidade orçamentária. 

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das provas de regularidade para 

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) e à Justiça do Trabalho (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei. 

3. A Fundo Municipal de Saúde   de Eldorado do Carajás reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atestação, os serviços ou produtos fornecidos que não estiverem em perfeitas condições ou estiverem em 

desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

4. A Fundo Municipal de Saúde   de Eldorado do Carajás poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão 
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Eletrônico/SRP. 

5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de 

pagamento. 

5.1 - Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será aplicado o percentual de 

10% (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados. 

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Fundo Municipal de 

Saúde  de Eldorado do Carajás entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 

será a seguinte: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX) / 365 => I = (6/100)/365  =>    I = 0,0001644 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido dos 

serviços. 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a 

entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento, observando as normas e 

obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, a Administração da 

entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções: 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante 

legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente 

justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações 

estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregue, no caso de inexecução total ou parcial 
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do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem 

embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do 

objeto o qual foi registrado os prazos. 

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 

licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não fornecer ou prestar serviços, deixar de 

entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser 

aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da 

entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, 

sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: Quando, por motivo superveniente, o preço registrado 

tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:  

8.1  Convocar o contratado visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado;  

8.2  Frustrada a negociação, liberar o contratado do compromisso assumido;  

8.3  Convocar os demais classificados para conceder igual oportunidade de negociação. 

8.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o classificado, mediante oferta de 

justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

8.5 Liberar o contratado do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as 

justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de compras; 

8.6 Convocar os demais contratados para conceder igual oportunidade de negociação.  

8.7 Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de 

Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.   

8.8  Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de 

restabelecer as condições originalmente pactuadas.   
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8.9 A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a 

ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em 

majoração de seus encargos.  

8.10 Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, 

deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de 

memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.  

8.11 Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo 

caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como 

aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de 

reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supere o 

prazo de um ano.  

8.12 Não será concedida a revisão quando:  

8.13  Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;   

8.14 O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva 

ou após a finalização da vigência da Ata;  

8.15 Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte 

interessada;  

8.16 A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse 

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações 

técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado 

pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executado ou 

fornecidos no meio de comunicação constante na ordem de serviços, ordem de compras ou nota de empenho, 

acompanhados das respectivas notas fiscais; 

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços ou 

produtos com as especificações constantes da proposta da empresa. 

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua consequente 

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias 

úteis após o recebimento provisório. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 
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A pedido, quando: 

I. comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior; 

II. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 

mercado dos insumos que compõem o custo do serviços. 

III. Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 

IV. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

V. perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

VI. por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 

VII. não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

VIII. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro 

de Preços; 

IX. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA 

OU SERVIÇOS 

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, sua retificação ou cancelamento, total 

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos 

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo 

com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na 

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

Parágrafo Segundo: A supressão dos serviços ou produtos registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a 

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E LOTES DOS ITENS DE FORNECIMENTO OU SERVIÇOS 

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços. 

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, 

contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital, Termo de referência e ata de 

registro de preços, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações do contratante, as constantes no edital, termo de Referência e ata de registro de preços: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva 

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento. 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado por intermédio do fiscal especialmente 

designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico  para Registro de Preços e a proposta da empresa classificada em 

1º lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições 

constantes das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002  e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição 

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de 

qualquer outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, 

na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

 Eldorado dos Carajás - PA, em ___ de ______________ de _______. 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS 

CONTRATANTE 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
CNPJ N° ___.___.___/___-__ 

CONTRATADA 
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ANEXO X MINUTA DE CONTRATO 

O Município de Eldorado dos Carajás, através da Fundo Municipal de Saúde   de Eldorado do Carajás, neste ato 

denominado contratante, com seguinte endereço  Rua da Rio vermelho º 01 – Centro – km 100, CEP: 68524-000, 

representado pelo Secretario Municipal Sr. Aldenir Pereira Aires , e de outro lado a empresa _____________________, 

inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º ____________________, estabelecida _____________________, doravante denominada 

simplesmente contratada, neste ato representada por _________________________, portador da Cédula de Identidade n.º 

_________________ e CPF (MF) n.º _______________, celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o 

edital do Pregão Eletrônico  n.º ____/____ e a proposta apresentada pela contratada, sujeitando-se o contratante e a 

contratada às normas disciplinares das Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de 

2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.    O presente contrato tem como objeto: Registro de preço para eventual aquisição medicamentos e 

insumos hospitalares com a finalidade de atender a rede municipal de saúde, conforme as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado do Carajas – PA. 

1.    Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor total 

do contrato é de R$ ____________ (_____________________________). 

2.    Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do  Pregão Eletrônico  são meramente 

estimativos, não acarretando à Administração do contratante qualquer obrigação quanto a sua execução ou 

pagamento. 

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: XXXXXXXXXXXX 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

1.    A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração 

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Fundo Municipal de 

Saúde  de Eldorado dos Carajás. 

2.    Eventuais  fornecimento deverão ser iniciados em de 72 horas  para a entrega  a contar da notificação da 

fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução 

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 

1.    A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019. 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1.    A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, 

do mesmo diploma legal. 



                        
 

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CPL 

 

 
 

Rua da Rio vermelho º 01 – Centro – km 100, CEP: 68524-000 – Eldorado do Carajás/PA 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

1.    A vigência deste contrato será ____/________/_____ à ____/________/_____ , contados da data da sua assinatura, tendo 

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1.    Caberá ao contratante: 

1.1 -    permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos serviços 

constantes do objeto; 

1.2 -    prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada; 

1.3 -    rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do 

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n.° ____/____; 

1.4 -    impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato; 

1.5 -    solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do anexo i do edital do 

pregão n.° ____/____ e conforme cronograma da secretaria requisitante.  

1.6 -    atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais 

do contratante. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1.    Caberá à contratada: 

1.1 -    responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais 

como: 

a) salários; 

b) seguros de acidente; 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) indenizações; 

e) vales-refeição; 

f) vales-transporte; e 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

1.2 -    manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão, 

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

1.3 -    manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir 

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do 

contratante; 

1.4 -    responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do 

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste 

contrato; 
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1.5 -    arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no 

recinto do contratante; 

1.6 -    reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

dos materiais usados; 

1.7 -    refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 

comunicação; 

1.8 -    usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato; 

1.9 -    submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua 

execução; 

1.15 -    comunicar à secretaria de infra estrutura e obras do contratante qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

1.16 -   manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1.    À contratada caberá, ainda: 

1.1 -    assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante; 

1.2 -    assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no 

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do 

contratante; 

1.3 -    assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato, 

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e 

1.4 -    assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste 

contrato. 

2.    A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato, 

razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o 

contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1.    Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

1.1 -    É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante 

durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato; 
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1.2 -    é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver 

prévia autorização da Administração do contratante; 

1.3 -    é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato. 

1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1.    A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado 

para esse fim. 

2.    O servidor do contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos 

serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

3.    As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a 

autoridade competente da Secretaria Municipal de Saúde  Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para 

a adoção das medidas convenientes. 

4.    A contratada deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito 

pela administração do contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO 

1.    A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o 

contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA 

1. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamentária 

Própria do(s) Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal.   XXXXXXXXXXXXXXXX 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 

1.    Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da 

Secretaria Municipal de Saúde  de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho º 01 – Centro – km 100, 

CEP: 68524-000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou 

cheque nominal ao fornecedor, até o 30º (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos. 

2.    O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não 

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita. 

3.    O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela contratada, nos termos deste contrato. 

4.    Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação 

de penalidade ao contratante. 

5.    O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de 

adimplemento de cada parcela. 
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5.1 -    Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data 

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da 

seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

onde: 

EM =     Encargos moratórios; 

N     =     Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP     =     Valor da parcela pertinente a ser paga; 

I         =     Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I = TX    ==>    I = (6/100)    ==>    I = 0,00016438 

     365                   365 

    TX - Percentual da taxa anual = 6% 

5.2 -    A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 

5.3 -    O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura 

atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93, e verificação da regularidade da 

licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1.    O presente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da administração , nos casos previstos na  Lei n.º 

8.666/93, desde que haja interesse da Administração com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

1.    No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado 

ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da 

Lei n.º 8.666/93. 

1.1 -    A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários; e 

1.2 -    nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões 

resultantes de acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

1.    O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato 

sujeitará a contratada à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 

10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 

vez comunicada oficialmente. 

2.    Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções: 
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2.1 -    advertência; 

2.2 -    multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto 

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

2.3 -    suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

2.4 -    declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

3.    Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e 

2 desta cláusula: 

3.1 -    pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito; 

3.2 -    pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser 

rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição; 

e 

3.3 -    por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição. 

4.    Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro 

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 

8.666/93. 

5.    Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela administração do 

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta das 

penalidades mencionadas. 

6.    As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública 

poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 

1.    A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 

n.º 8.666/93. 

1.1 -    Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

2.    A rescisão deste contrato poderá ser: 
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2.1 -    determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos 

I a  XII e XVII do artigo 78 da lei n.º 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30 

(trinta) dias corridos; 

2.2 -    amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração do contratante; ou 

2.3 -    judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

3.    A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA 

1.    Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.º ____/____,  e aos termos das propostas da 

contratada. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA  - DO FORO 

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

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

2.    E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo. 

Eldorado dos Carajás - PA, em ___ de ______________ 2022. 

 

 

_______________________           __________________________ 

CONTRATANTE                         CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1. ___________________________                                                                                      2. ___________________________ 
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