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Ofício nº   402/2020 - SEMUS/FMS/PMBE  

 

Boa Esperança - ES, 26 de outubro de 2020. 

 
AO: SR. LAURO VIEIRA DA SILVA 
Prefeito Municipal Boa Esperança-ES  
 

Assunto: Aquisição de materiais de curativo, vigilância em saúde, saúde da mulher na 

gestação, EPIs e programa saúde na escola no enfrentamento ao covid-19.  

 

                     Senhor Prefeito, 

1.   Visando oferecer condições adequadas para a atendimentos a todos os 

pacientes nas Unidades Básicas de Saúde, dos profissionais, dos estudantes das escolas 

do município de Boa Esperança-ES, assegurando atendimento humanizado e qualidade 

de assistência ao usuário, solicito a Vossa Excelência que autorize o setor competente a 

proceder a aquisição de materiais citados no Termo de Referência anexo, através de 

Processo Licitatório na modalidade de Ata de Registro de Preços. 

 

2.   Vale ressaltar que estes materiais são empregados na continuidade de 

tratamento dos usuários, de nossos servidores, além da necessidade de abastecimento 

dos estoques das Unidades Básicas de Saúde. 

 

             Respeitosamente, 

 

 

ANA ROSA MARIN SILVA 
Secretária Municipal de Saúde 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO  

1.1. Aquisição de materiais de consumo para utilização nas Unidades Básicas de Saúde, 

Vigilância em Saúde e no enfrentamento o COVID-19, em atendimento as diretrizes do 

SUS no município de Boa Esperança/ES.   

 

2. OBJETIVO  

2.1. A aquisição de tais materiais tem como objetivo reabastecer os estoques da 

Secretaria Municipal de Saúde, a fim de proporcionar condições necessárias de trabalho 

aos profissionais de saúde. Cumpre ressaltar que estes itens são essenciais na execução 

das rotinas básicas das Unidades Básicas de Saúde, Vigilância e no enfrentamento a 

pandemia da covid-19. 

3. JUSTIFICATIVA  

3.1. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:  

3.1.1 Vale ressaltar que o município de Boa Esperança-ES conta com 7 (sete) Unidades 

de Saúde realizando atendimentos e procedimentos ao município. 

3.1.2 O município tem cobertura de 100% (cem por cento) da população do município, 

além de participarmos das redes de Atenção à Saúde que demanda de mais 

procedimentos e atendimentos à população (gestantes, hipertensos, diabéticos, dentre 

outros), onde possuem metas para serem cumpridas e assim atendermos as legislações 

e pactuações vigentes, garantindo os recursos financeiros. 

3.1.3 Tendo o momento da Pandemia do no Coronavírus, que vem demandando muito 

de material de consumo, testes rápidos, EPIs e na iminência de retorno as aulas, em que 

este Fundo Municipal de Saúde, foi contemplado com recursos para trabalhar o 

Programa Saúde na Escola, que tem foco na prevenção ao enfrentamento da COVID-19. 

3.2. BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARÃO DA CONTRATAÇÃO:  
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A Atenção Básica possibilita resolver grande parte dos problemas de saúde, evitando a 

busca por atendimentos na unidade hospitalar e consequentemente aumento da fila de 

espera por atendimento. A atenção Básica é prioridade da Secretaria de Saúde de Boa 

Esperança, a aquisição do objeto vem para ampliar o acesso da população ao SUS, isto 

porque esta modalidade é capaz de resolver até 85% dos problemas de saúde da 

população, com a organização dos fluxos da continuidade da atenção ou do cuidado. 

Este papel essencial da atenção primária, tanto na resolução dos casos, quanto no 

referenciamento do usuário para outros níveis, torna-a a base estruturante do sistema 

e ordenadora de um sistema piramidal. 

Essa análise avulta-se como imprescindível por se tratar de materiais a serem 

empregados na cura de machucados, infecções cutâneas, aplicação de imunobiológicos, 

cuja ausência impedirá a continuidade de tratamento dos usuários, colocando em risco 

suas vidas, além da necessidade de abastecimento dos estoques das Unidades Básicas 

de Saúde e no enfrentamento a pandemia da COVID-19.  

Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a 

salvaguarda da saúde dos pacientes e de nossos servidores. 

 

4. DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

4.1. A entrega dos itens serão de forma parcelada, com prazo máximo para o início de 

fornecimento dos materiais e objeto desta aquisição, deverá ser de até 30 (trinta) dias 

úteis, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento, emitido pelo Setor de 

Compras. 

4.2. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da PMBE, situado na Rua 

Moisés Filgueira da Cunha, 260, Centro, neste Município, no horário de 07h00min as 

17h00min, bem como a cópia reprográfica da “Ordem de Fornecimento”. 

4.3. A entrega dos materiais deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades, 

acondicionados adequadamente. 

4.4. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, 
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embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do material. 

4.5. Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação 

da conformidade dos materiais com as especificações descritas neste Termo. 

4.6. O recebimento provisório dos materiais não implica a aceitação dos mesmos. 

4.7. O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, 

separadamente, cada um, de forma que facilite a contagem e controle do Setor de 

Almoxarifado. 

 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO(S) MATERIAL (IS) 

5.1. O material ofertado deverá estar adequadamente embalado de forma a reservar 

suas características originais. 

5.2. Os materiais a serem ofertados deverão ser de ótima qualidade e obedecer 

rigorosamente: 

 Às normas e especificações constantes deste Termo de Referência. 

 Às normas da ABNT; INMETRO. 

 Às prescrições e recomendações dos fabricantes; 

 Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

 Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. 

5.3. Será recusado qualquer material deteriorado, alterado, adulterado, avariado, 

corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares 

de fabricação, distribuição e apresentação. 

5.4. Em hipótese alguma será aceito material com alguma característica que venha a 

comprometer o seu uso e utilização por esta administração. 

5.5. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto 

à qualidade do material entregue. 

5.6. O Fundo Municipal de Saúde poderá solicitar testes do material junto aos seus 

fabricantes, para verificar a legitimidade do material. Se verificada a inadequação do 
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material ou sua falsidade, será feita notificação da empresa para que se proceda a 

substituição, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Caso não seja realizada a 

substituição, a empresa ficará sujeita às penalidades previstas. Se for declarada pelo 

fabricante a falsidade, independente da substituição, os materiais ficarão retidos, para 

que se proceda à responsabilidade criminal, prevista no art. 96, da Lei 8.666/93. 

5.7. Testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de testes futuros, 

quando houver suspeita de que o material seja falsificado. 

5.8. A validade dos materiais deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, a partir da data 

de entrega; exceto para os materiais com prazo inferior estipulado pelo fabricante. 

 

6. DA GARANTIA E SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS 

6.1. O material solicitado deverá ser entregue conforme especificações apresentadas 

neste Termo de Referência. Caso apresente algum material fora da validade ou com 

embalagem violada ou com material inferior as especificações apresentadas, deverá ser 

imediatamente trocado. 

6.2.  A CONTRATADA compromete-se a oferecer os itens do objeto licitado com a 

validade e garantia mínima de acordo com o especificado, hipótese em que qualquer 

caso de defeito, observadas estas especificações, o CONTRATANTE não terá qualquer 

ônus com os materiais substituídos, supervisão, transporte, seguro, diárias, bem como, 

outras despesas decorrentes da garantia. 

6.3. Os materiais entregues com defeito deverão ser substituídos no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação a ser emitida pelo Almoxarifado da 

PMBE/ES. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

7.1. Executar o objeto do Edital; 

7.2. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução deste instrumento, como estabelece no Artigo 71 da Lei nº 
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8.666/93 e alterações; 

7.3.  Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos 

e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou 

prepostos à Contratante, ou a terceiros; 

7.4. Entregar os materiais, nas quantidades, qualidade, local e prazos especificados no 

Termo de Referência e no Edital; 

7.5. Providenciar a imediata correção das deficiências apontada pela Secretaria 

solicitante. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

8.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações 

da licitante vencedora, rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em 

desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na nota 

fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite, através de Servidor 

designado pela Autoridade competente; 

8.2. Disponibilizar um servidor do Fundo Municipal de Saúde para conferir a entrega dos 

materiais; 

8.3. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a licitante 

vencedora;  

8.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA 

8.5. Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a 

aquisição do material.    

8.6. Efetuar o pagamento da empresa vencedora na forma convencionada nos termos 

deste edital após a apresentação da Nota Fiscal e o aceite realizado pelo servidor 

responsável pelo recebimento definitivo. 

 

9. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 
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9.1. O Fundo Municipal de Saúde designará um servidor responsável pelo recebimento 

e fiscalização dos materiais. 

 

10. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

10.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência e 

Edital. 

10.2. Sem prejuízo de plena responsabilidade da empresa perante a contratante ou a 

terceiros, o fornecimento estará sujeito a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer 

hora, em toda a sua abrangência. 

10.3. A empresa CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela entrega dos 

materiais, todavia, o Fundo Municipal de Saúde reserva-se o direito de exercer a mais 

ampla e completa fiscalização dos serviços, designando, para tanto, um servidor para 

acompanhamento. O responsável pelo recebimento dos materiais terá o direito de exigir 

o cumprimento de todos os itens do Termo de Referência e poderá entre outros: 

• Notificar por escrito à empresa contratada, pela ocorrência de eventuais 

imperfeições na entrega dos materiais, fixando prazo para sua troca. 

• Solicitar à empresa, a substituição de qualquer material fornecido que esteja em 

desacordo ou insatisfatório. 

 

11. DAS PENALIDADES 

11.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, sujeitará à adjudicatária a 

multa, no valor de 0,2% (dois décimo por cento) por dia de atraso na entrega dos 

materiais ou atraso na sua substituição, e por ocorrência de ato ou fato em desacordo 

com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o limite de 10% (dez por cento) sobre 

o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto 

contratado, sem prejuízo das demais sanções. A multa será descontada dos pagamentos, 

ou ainda, se for o caso, cobrado judicialmente. 

11.2. A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente vencedora 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 

http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade sob o identificador 
310031003100390036003A005000

fls. 8

http://www.boaesperanca.es.gov.br/


8 

 
PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Pc. Angelina Spanhol Covre, n° 64  | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 1001 | E-mail: saude@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br  

 

 
 

as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo 

tempo que perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da 

contratada e depois de ressarcido os prejuízos resultantes, para a Administração pela 

inexecução total da entrega; 

e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva da Secretária Municipal de 

Administração, depois de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 

prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 

 

12. DA FORMA DE PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias 

úteis, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, 

devidamente atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir 

do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela 

CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato 

impeditivo. 

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROJETO ATIVIDADE: 008001.1030100252.053 - CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO 

EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL  

ELEMENTO DESPESA: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  

FONTE DE RECURSO: 12140000006 - SUS FEDERAL (CUSTEIO) A. BASICA-PAB-

VARIAVEL- PMAQ 
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FICHA: 034. 

Fundo Municipal de Saúde 

Projeto Atividade: 008001.1030101112.231 – Programa de Enfrentamento ao COVID-

19 – Atenção Básica 

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Fonte de Recurso: 12140000000 – Trans. Fundo a Fundo Rec. Sus. Gov. (bloco de 

custeio) 

Ficha: 081. 

 

Fundo Municipal de Saúde 

Projeto Atividade: 008001.1030400242.066 – Manutenção dos Serviços de Vigilância e 

Controle de Doenças. 

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Fonte de Recurso: 12140000000 – Trans. Fundo a Fundo Rec. Sus. Gov. (bloco de 

custeio) 

Ficha: 076. 

 
Fundo Municipal de Saúde 

Projeto Atividade: 008001.1030501112.234 – Programa de Enfrentamento ao COVID-

19 – Vigilância Epidemiológica 

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Fonte de Recurso: 12140000000 – Trans. Fundo a Fundo Rec. Sus. Gov. (bloco de 

custeio) 

Ficha: 088. 

 

Fundo Municipal de Saúde 

Projeto Atividade: 008001.1030100252.051 – Assistência à Saúde da Criança e da 

Mulher. 

Elemento Despesa: 33903200000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. 

Fonte de Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo Rec. SUS. Gov. Federal. 

Ficha: 022. 

 

 

Fundo Municipal de Saúde 
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Projeto Atividade: 008001.1030101112.236 – Programa de Enfrentamento ao COVID-

19 – Programa Saúde na Escola 

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Fonte de Recurso: 12140000000 – Trans. Fundo a Fundo Rec. Sus. Gov. (bloco de 

custeio) 

Ficha: 088. 

 

14. ESPECIFICAÇÕES  

 

PROJETO ATIVIDADE: 008001.1030100252.053 - CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO EQUIPES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL  

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 

1 
100 

 
PCT 

ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA COM 100 UND. 

Descartável; Formato convencional liso; Superfície e bordas 

perfeitamente acabadas; Espessura e largura uniforme em 

toda a sua extensão. Medindo aproximadamente 14 cm de 

comprimento, 1,4 cm de largura, 0,5 mm de espessura; 

Embalado em pacote com 100 peças.  

2 50 POTE 

ABAIXADOR DE LINGUA ACRILICO COM  50 UND. 
Pote em material acrílico. Abaixadores de língua embalados 

individualmente dentro do pote. Abaixadores com aroma de 

tutti-frutti e sabor adocicado. Dimensões do pote (unidade): 

L:105 x A:155 mm 

3 120 CX 
AGULHA 13 X 4,5 com cânula siliconizada e bisel trifacetado 

c/100 unidades 

4 120 CX 
AGULHA 25 X 6 com cânula siliconizada e bisel trifacetado c/ 

100 unidades 

5 150 CX 
AGULHA 25 X 7 com cânula siliconizada e bisel trifacetado c/ 

100 unidades 

6 80 CX 
AGULHA 25 X 8 com cânula siliconizada e bisel trifacetado c/ 

100 unidades 

7 70 CX 
AGULHA 40 X 12 com cânula siliconizada e bisel trifacetado 

c/100 unidades 

8 800 UN 
AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10 ML 

Ampola plástica com 10 ML, estéril e aprirogênica, seu uso 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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objetiva a diluição e a solubilização de medicamentos 

injetáveis. 

9 300 GALÃO 

AGUA DESTILADA - Apropriada para uso em autoclaves; 

Apropriada para uso em enxágue de vidrarias e instrumentos 

de laboratórios; Pode ser utilizada em análises químicas; 

Pode ser utilizada nas áreas produtivas que necessitem de 

água pura, isenta de sais solúveis; Embalada em galão de 05 

litros. 

10 100 CX 
ÁLCOOL ABSOLUTO - Caixa com 12 unidades cada contendo 

1L; Validade mínima de 2 anos a partir da data da entrega. 

11 

 
300 ROLO 

ALGODÃO HIDRÓFILO - 100% algodão alvejado; inodoro; 

isento de amido; fibras longas; em camadas sobrepostas e 

uniformes; macio; cor branca; boa absorvência; enrolado em 

papel apropriado em toda a sua extensão; pacote com 500g. 

12 50 UND 
ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML - BICO RETO EM 

PLÁSTICO LEITOSO. 

13 3.000 PCT 

ATADURA CREPON - 12cm de largura x1,8m de comp. c/13 

fios, constituído de fios de puro algodão reforçados 

proporcionando elasticidade e resistência, pct/12 unidades. 

14 800 UND 

BANDAGEM ELÁSTICA AUTO-ADESIVA COM ÓXIDO ZINCO 

Bandagem elástica auto-adesiva constituída de 100% 

algodão, adesivo com óxido de zinco e linha central para 

sobreposição precisa durante a aplicação. Hipoalergênica, 

tecido de resistência elástica de alta compressão, 

embalagem individual. Apresentação em rolo com tamanho 

aproximado de 10cm x 4,5m. 

15 4.000 UN 

BOLSA COLETORA DE URINA 2 LITROS COMPLETA -SISTEMA 

FECHADO - Desenvolvida para coleta de urina em unidades 

de Saúde, hospitais e clínicas. São utilizadas em pacientes 

com retenção urinária, em pós-operatório, em paciente com 

incontinência urinária, dentre outros; Estéril; Fabricada em 

PVC; Possui tubo extensor transparente e flexível, clamp 

corta fluxo, tubo de drenagem e pontos de coleta de 

amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte 

para fixação; Atóxico e Apirogênico; Descartável, uso 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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individual e por procedimento. 

16 100 CX 

BOLSA DE COLOSTOMIA - A bolsa de colostomia drenável 

acompanha um disco protetor de pele e um suporte adesivo 

flexível: Abertura recortável de 19 a 64mm; Caixa com 10 

unidades;  Contendo clipe de fechamento; Orifício inicial que 

pode ser ampliado para acomodar estomas de qualquer 

tamanho e formato, até um diâmetro máximo de 64 mm, o 

que a torna ideal também para uso hospitalar; Tela perfurada 

fixada à face posterior da bolsa, aumentando o conforto 

quando a bolsa toca a pele; Suporte adesivo flexível, que 

elimina a necessidade de utilizar adesivos cirúrgicos; com 

plástico macio, silencioso e a prova de odores. Drenável, 

permite ser esvaziada. Cor: Opaca  

17 1.200 UN 

BOTA DE UNNA - Bandagem impregnada com pasta 

contendo óxido de zinco, glicerol, óleo de rícino, água 

deionizada e goma de acácia, embalada individualmente em 

envelope PET/PE leitoso, registro na ANVISA como correlato, 

classe de risco III, com medida aproximada de 10,2cm x 

9,14m.  

18 600 UN 

CAIXA COLETORA RESIDUOS - Modelo: perfuro cortante; 

material: papelão ondulado (papelão corrugado); 

tamanho/capacidade: 13 l; norma fabricação: NBR 13853; 

característica confecção: alça duplo transporte, 

revestimento interno evitando vazamento. 

19 1.200 UND 

CARBOXIMETILCELULOSE + BASE LIPÍDICA + PRATA - 

Curativo primário, estéril, não aderente, composto de matriz 

decarboximetilcelulose, de base lipídica, impregnada com 

prata. Com propriedades antibacterianas, antibiofilme, com 

capacidade de absorção, hemostasia, debridamento com 

aprisionamento de esfacelos residuais da ferida e 

promovendo a cicatrização. Apresentando características de 

micro - adesividade e permitindo o recorte. Tamanho 

aproximado de 10cm x 10cm - tecnologia lipido-coloide. 

20 1.000 UND 

CARBOXIMETILCELULOSE + BASE LIPÍDICA - Curativo 

primário, estéril, flexível e adaptável, não aderente, não 

oclusivo, composto por uma rede têxtil 100% de poliéster 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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composta por carboximetilcelulose e partículas lipofílicas. 

Tamanho aproximado de 10cm x10cm. - tecnologia lipido-

coloide. 

21 4.000 UND 

COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO NÃO ESTERIL COM 

CORDÃO - Confeccionada com material resistente, 

translucido e atóxico com capacidade para 2000 ml. 

22 6.000 PCT 

COMPRESSA GAZE - Compressa de gaze hidrófila não estéril, 

100% algodão. Embalagem com 500 unidades-8 camadas-5 

dobras; 13 fios por cm²-15 cm x 30 cm (aberta)-7,5cm x 

7,5cm (fechada). 

23 1.000 RL 

COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO - Compressa de gaze 

hidrófila com 13 fios por cm², com 8 camadas, em tecido tipo 

tela, em rolo com 91 cm x 91m de comprimento, não estéril, 

uniformemente enrolada, com absorção eficiente de fluidos 

isenta de impurezas, amido, substância gordurosas, 

corantes e alvejante Óptico de acordo com a NBR 1418. 

Embalagem individual, íntegra e impermeável, que 

mantenha o material protegido até o momento do uso, 

contendo dados de identificação do material, marca, 

fabricante, lote e prazo de validade. Com registro no 

ministério da saúde. 

24 1.200 UN 

COMPRESSA PARA LIMPEZA DE FERIDAS - Compressa para 

limpeza da pele, feridas e bordas, ação nos cuidados de 

afecções cutâneas perilesionais e periestomas, banho a seco, 

cuidados com a pele sensível, auxiliando na hidratação e 

prevenção de lesões. Embaladas em invólucro plástico com 

sistema de abertura abre/fecha autocolante. Contendo 08 

compressas de rayon e poliéster, medindo aproximadamente 

20 x 28 cm cada, pré-umidificadas com água limpa não 

iônica, surfactante F68, vitamina B5, vitamina E, benzoato de 

sódio e sorbato de potássio. Isento de sabão, álcool, perfume 

e parabenos. Pode ser pré-aquecido antes do uso. Contém 

instruções de uso em português, aprovação pela FDA, nº de 

lote e data de validade. 

25 2.500 UND 
CURATIVO SECUNDÁRIO ABSORVENTE ANTI-ADERENTE 

Curativo estéril para feridas com elevada capacidade de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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absorção; Possui 05 camadas, sendo a 1ª camada externa de 

apoio protetor, 2ª camada superabsorvente de bloqueio e 

aprisionamento de umidade cerca de 180g/100cm², 3ª 

camada de distribuição do exsudato, 4ª camada de contato 

anti-aderente de silicone perfurado OptiSil e a 5ª camada de 

filme de proteção estéril. Tamanho aproximado 10cm x 

10cm.  

26 300 CX 

CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO -Composição: 

Cada 100ml contém: cloreto de sódio (0,9%); água para 

injeção q.s.p. 100ml; excipientes: água para injeção; 

Conteúdo eletrolítico: na+ 154 meq; osmolaridade 308 

mosm/l. ph: 4,5 – 7,0; a solução deve ser acondicionada em 

bolsas e frascos em sistema fechado para administração 

intravenosa; (cx contendo 30 un c/ 500ml cada). 

27 3.000 UN 

CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100 

ML. Antisséptico tópico, antissepsia da pele no pré-

operatório. 

28 600 UND 

CREME DERMATOPROTETOR E HIDRATANTE COM PHMB 

Atóxico e hipoalergenico; Composto no mínimo de água, 

polihexanida, triglicérides de cadeia média, vitamina A e E, 

bisabolol, lecitina, lanolina, hydroxyethycellulose (HEC), óleo 

de girassol, óleo de copaíba, pelenol, e essência de alecrim. 

Embalagem com no mínimo 100g. 

29 50 UND 

ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO 

Faixa de medição: 6 mmHg a 304 mmHg;  Divisão de Escala: 

2 mmHg; Precisão: ± 3 mmHg;  Livre de látex; Manômetro 0 

A 300MMhG com anel amortecedor de borracha na cor cinza 

(com selo de aprovação do INMETRO);  Acompanha 

Braçadeira FlexPort adulto (25 a 34cm - diâmetro do braço) 

em nylon com fechamento em velcro super resistente; Pera 

insufladora;  Tubo;  Certificado de calibração 

INMETRO;  Manual e Garantia; Conexão por FlexiPort 

permite a troca da braçadeira de maneira fácil. 

Garantia mínima de 3 anos. 
 

30 1.500 UN ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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Material: composto de tecido 100% algodão com resina 

acrílica impermeabilizante; propriedades físicas: 

hipoalérgico; adesivo: a base de borracha natural e resina; 

aderência: perfeita aderência com boa rasgadura; cor: 

branca; dimensão: largura 10 x comprimento 4,5 cm; 

apresentação: Enrolado em carretéis plásticos, com abas, 

protegidos também por capas, que mantém a integridade do 

produto. 

31 4.000 UN 

ESPARADRAPO MICROPORE -Material: tecido fios de 

algodão; propriedades físicas: hipoalérgico; adesivo: a base 

de borracha natural e resina; aderência: perfeita aderência 

com boa rasgadura; cor: branca; dimensão: 50mm x 4,5m; 

apresentação: rolo, com tampa de proteção; embalagem: 

acondicionado em material que garanta a integridade do 

produto; rotulagem: deverá conter identificação do 

material, dados fabricante/importador, número lote/serie, 

condições de armazenamento e demais instruções 

conforme resolução RDC nº 185, de 22/10/2001, ANVISA e 

suas alterações posteriores; legislação: de acordo com 

legislação atual vigente. 

32 15 UND 

ESTETOSCÓPIO DUPLO CARDIOLÓGICO INOX PRETO 

Características: Possuir design do tubo em e que elimina 

ruídos; Auscultador em aço inox com diafragma de alta 

sensibilidade; Olivas macias e confortáveis; Mola ajustável 

para melhor tensão das hastes nos ouvidos; Anel e diafragma 

mais confortável para os pacientes; Garantia de 05 anos; 

Acompanha: 01 estojo com 02 pares extras de olivas macias 

e rosqueáveis; 01 membrana para diafragma. Registro 

ANVISA 

33 250 UN 

FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML SISTEMA AEROSOL - Fórmula 

especialmente desenvolvida para fixar o esfregaço celular 

em lâmina. De aplicação simples, atende especificações 

técnicas dos profissionais da área, frasco de alumínio e 

sistema aerossol. Composição: Álcool Etílico, Polietileno 

Glicol, Água Purificada e Propelente Butano. 

34 300 UN GEL CONDUTOR - Gel Condutor para Ultrassom e Correntes 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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Incolor 300g. Recipiente: Almotolia. 

35 600 UND 

GEL COM PHMB - Gel para hidratação e descontaminação de 

feridas agudas e crônicas. Composto por betaína, PHMB 

0,1% e ureia. Apresentação bisnaga contendo 

aproximadamente 100ml. 

36 200 UN 
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% HOSPITALAR, 1.000ml 

Desinfetante hospitalar para superfície fixa. 

37 1.500 KIT 

KIT PAPANICOLAU TAMANHO P - Composto por: especulo 

pequeno/escova/luva/espátula de ayres/porta lamina com 1 

lamina. Características: Conjunto de artigos médicos 

descartáveis destinados para exames ginecológicos. 

Indicação: Tem como finalidade auxiliar nos procedimentos 

ginecológicos e na coleta de material para citologia oncótica, 

clamídia, bacterioscopias e secreções em geral. O Kit 

Papanicolau, favorece a realização de um exame indolor, 

comodidade dérmica e elimina o risco de contaminação 

cruzada entre pacientes. Estéril – embalado em papel grau 

cirúrgico (GC). Processo de Esterilização: A Óxido de Etileno, 

e submetidas a todos os ensaios físico-químicos e 

microbiológicos de acordo com as normas NBR e 

Farmacopéia. 

38 3.000 KIT 

KIT PAPANICOLAU TAMANHO M - Composto por: especulo 

pequeno/escova/luva/espátula de ayres/porta lamina com 1 

lamina. Características: Conjunto de artigos médicos 

descartáveis destinados para exames ginecológicos. 

Indicação: Tem como finalidade auxiliar nos procedimentos 

ginecológicos e na coleta de material para citologia oncótica, 

clamídia, bacterioscopias e secreções em geral. O Kit 

Papanicolau, favorece a realização de um exame indolor, 

comodidade dérmica e elimina o risco de contaminação 

cruzada entre pacientes. Estéril – embalado em papel grau 

cirúrgico (GC). Processo de Esterilização: A Óxido de Etileno, 

e submetidas a todos os ensaios físico-químicos e 

microbiológicos de acordo com as normas NBR e 

Farmacopeia. 
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39 1.500 KIT 

KIT PAPANICOLAU TAMANHO G - Composto por: especulo 

pequeno/escova/luva/espátula de ayres/porta lamina com 1 

lamina. Características: Conjunto de artigos médicos 

descartáveis destinados para exames ginecológicos. 

Indicação: Tem como finalidade auxiliar nos procedimentos 

ginecológicos e na coleta de material para citologia oncótica, 

clamídia, bacterioscopias e secreções em geral. O Kit 

Papanicolau, favorece a realização de um exame indolor, 

comodidade dérmica e elimina o risco de contaminação 

cruzada entre pacientes. Estéril – embalado em papel grau 

cirúrgico (GC). Processo de Esterilização: A Óxido de Etileno, 

e submetidas a todos os ensaios físico-químicos e 

microbiológicos de acordo com as normas NBR e 

Farmacopeia. 

40 2.500 UN 
KOLLAGENASE POMADA COM CLORANFENICOL. Uso 

Adulto e Pediátrico.  Bisnaga contendo 30g. 

41 7 ROLO 

LACRE ADESIVO COM PICOTE DE SEGURANÇA PARA 

MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS. Cor: Vermelho; 

Tamanho: AL.10cm X 5 cm LG; Quantidade de etiqueta por 

rolo: 1.000 etiquetas. 

42 30 CX 

LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL - Descartável, confeccionado 

em aço inoxidável de primeira qualidade, isenta de rebarbas 

e sinais de oxidação, com lâmina perfeitamente afiada e 

adaptável aos cabos de bisturi padrão. Nº 24. Caixa com 100 

unidades. 

43 500 CX 

LANCETA AUTOMÁTICA, CAIXA COM 100 UNIDADES. - 

Disparo Único. Ideal para uso Profissional (Clínicas, 

Hospitais). Molas em Aço Inox; Descartável; Ponta 

Trifacetada (Reduz A Dor). Em Conformidade com a NR32 do 

Ministério do Trabalho. 

44 15 UN 

LANTERNA CLÍNICA DE BOLSO - Confeccionada em duro 

alumínio, com lâmpada de 2,2 volts de alta luminosidade; 

Acionamento através de contato do clip no corpo da caneta; 

funcionamento com duas pilhas tipo palito “AAA”. (Pilha já 

Inclusa). 

45 2.500 UND LOÇÃO OLEOSA A BASE DE AGE E VITAMINAS A e E, para 
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proteção da pele de pessoas acamadas e com peles sensíveis 

(dermoprotetor) Também é usado como cicatrizante de 

feridas. É composto por ácidos cáprico e caprílico, lecitina, 

óleo de girassol clarificado, palmitato de retinol, alfa 

tecoferol, e acetato de tecoferol. Embalagem em forma de 

almotolia;  Apresentação: 200ml. 

46 800 PAR 

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7.0 – PAR - Desenvolvida com a 

finalidade de promover a proteção de profissionais da Saúde 

durante procedimentos cirúrgicos em hospitais, consultórios 

e clínicas. Estéril. Fabricada em Látex Natural. Formato 

Anatômico. Antiderrapante. Lubrificada com pó bio 

absorvível. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A). 

Atóxica e Apirogênica. Descartável e de uso único. Cada 

Unidade de Embalagem estéril contendo 1 par de luvas. 

47 20 UND 

MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10X1,40M 

A manta térmica é comumente usada em atendimentos de 

resgate e salvamento. Sua função é manter o paciente 

aquecido; Mantém o calor interno e reflete o calor externo; 

Não deformável; Isolante térmico de baixo peso; Resistente 

ao atrito com o solo; Cobertor térmico aluminizado. 

48 300 UN 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO OU BOBINA 150MM X 100M 

Características: Indicadores químicos que mudam de cor 

após entrar em contato com agente esterilizante nos 

processos de vapor saturado ou óxido de etileno; Selagem 

tripla. 

49 300 UN 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO OU BOBINA 300MM X 100M 

Características: Indicadores químicos que mudam de cor 

após entrar em contato com agente esterilizante nos 

processos de vapor saturado ou óxido de etileno; Selagem 

tripla. 

50 600 RL 

PAPEL LENÇOL EM BOBINA - Medindo aproximadamente 70 

cm de largura por 50m de comprimento. Confeccionado em 

celulose 100% virgem, branco. 

51 3.500 UN 

POMADA HIDROGEL COM ALGINATO - COMPOSIÇÃO: Água 

purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, 

alginato de cálcio e sódio, conservantes e 
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carboximetilcelulose, Visco e transparente, Tampa Flip-flop; 

Bisnaga contendo 30g - 

52 350 PCT 
SACOLA PLÁSTICA LEITOSA - Sacola para lixo contaminado 

50 litros com 100 unidades. 

53 60.000 UN 

SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML COM BICO LOOK ROSCA 

COM AGULHA 8MM X 0,33MM - Estéril, uso único, 

transparente, atóxica, com bico que garanta conexões 

seguras e sem vazamentos; Corpo lubrificado, com escala 

externa gravada, precisa e visível;  Flange com formato 

anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade 

à seringa quando em superfície plana; Êmbolo com 

ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem 

deslize dos dedos; Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da 

seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de 

retenção de borracha fixado em sua extremidade; 

Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a 

integridade do produto até o momento de sua utilização, 

permite a abertura e transferência com técnica asséptica, 

trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade e número de 

registro no Ministério da Saúde; Oferece melhor leitura na 

dosagem através de stopper reto e mais fino; Êmbolo reto 

não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção; 

Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave; 

Cilindro transparente e com escala nítida; Flange com 

desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a 

aplicação ou aspiração; Disponível em embalagem individual 

(blister), com agulha (a agulha vai conectada no bico da 

seringa). Utilizada usualmente para insulina; Marcação com 

alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, 

legíveis e isentos de falhas até o momento da utilização; 

Escala numerada em traços longos a cada 10 U.I. e a 

secundária a cada 2 U.I.; feitas com tinta atóxica em azul ou 

preta.  

54 5.000 UND 
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA COM BICO 

LOOK ROSCA - Estéril, uso único, transparente, atóxica, com 
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bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos; 

Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e 

visível; Flange com formato anatômico, para apoio dos 

dedos e que confira estabilidade à seringa quando em 

superfície plana; Êmbolo com ramificações em sua base para 

facilitar a aplicação sem deslize dos dedos; Êmbolo 

deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir 

a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em 

sua extremidade; Embalagem individual com selagem 

eficiente que garanta a integridade do produto até o 

momento de sua utilização, permite a abertura e 

transferência com técnica asséptica, trazendo externamente 

os dados de identificação, procedência, número de lote, 

data de validade e número de registro no Ministério da 

Saúde; Oferece melhor leitura na dosagem através de 

stopper reto e mais fino; Êmbolo reto não se desprende do 

cilindro devido ao anel de retenção; Cilindro siliconado que 

proporciona deslizamento suave; Cilindro transparente e 

com escala nítida; Flange com desenho que facilita à 

adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; Sem 

agulha; Aplicação; Segurança contra vazamentos ou 

acidentes na aspiração; Escala nítida que permite fácil leitura 

da dosagem do fluído; Fabricadas a partir de resinas de 

polipropileno que proporciona maior transparência; 

Siliconado internamente, garantindo suavidade no deslize e 

no controle preciso para aplicação e aspiração de 

medicamentos.  

55 5.000 UND 

SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA COM BICO 

LOOK ROSCA - Estéril, uso único, transparente, atóxica, com 

bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos; 

Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e 

visível; Flange com formato anatômico, para apoio dos 

dedos e que confira estabilidade à seringa quando em 

superfície plana; Êmbolo com ramificações em sua base para 

facilitar a aplicação sem deslize dos dedos; Êmbolo 

deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir 
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a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em 

sua extremidade; Embalagem individual com selagem 

eficiente que garanta a integridade do produto até o 

momento de sua utilização, permite a abertura e 

transferência com técnica asséptica, trazendo externamente 

os dados de identificação, procedência, número de lote, 

data de validade e número de registro no Ministério da 

Saúde; Oferece melhor leitura na dosagem através de 

stopper reto e mais fino; Êmbolo reto não se desprende do 

cilindro devido ao anel de retenção; Cilindro siliconado que 

proporciona deslizamento suave; Cilindro transparente e 

com escala nítida; Flange com desenho que facilita à 

adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; Sem 

agulha; Aplicação; Segurança contra vazamentos ou 

acidentes na aspiração; Escala nítida que permite fácil leitura 

da dosagem do fluído; Fabricadas a partir de resinas de 

polipropileno que proporciona maior transparência; 

Siliconado internamente, garantindo suavidade no deslize e 

no controle preciso para aplicação e aspiração de 

medicamentos.  

56 8.000 UND 

SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA COM BICO 

LOOK ROSCA - Estéril, uso único, transparente, atóxica, com 

bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos; 

Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e 

visível; Flange com formato anatômico, para apoio dos 

dedos e que confira estabilidade à seringa quando em 

superfície plana; Êmbolo com ramificações em sua base para 

facilitar a aplicação sem deslize dos dedos; Êmbolo 

deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir 

a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em 

sua extremidade; Embalagem individual com selagem 

eficiente que garanta a integridade do produto até o 

momento de sua utilização, permite a abertura e 

transferência com técnica asséptica, trazendo externamente 

os dados de identificação, procedência, número de lote, 

data de validade e número de registro no Ministério da 
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Saúde; Oferece melhor leitura na dosagem através de 

stopper reto e mais fino; Êmbolo reto não se desprende do 

cilindro devido ao anel de retenção; Cilindro siliconado que 

proporciona deslizamento suave; Cilindro transparente e 

com escala nítida; Flange com desenho que facilita à 

adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; Sem 

agulha; Aplicação; Segurança contra vazamentos ou 

acidentes na aspiração; Escala nítida que permite fácil leitura 

da dosagem do fluído; Fabricadas a partir de resinas de 

polipropileno que proporciona maior transparência; 

Siliconado internamente, garantindo suavidade no deslize e 

no controle preciso para aplicação e aspiração de 

medicamentos.  

57 200 UN 

SONDA FOLEY Nº 10 - Conector Universal do sistema de 

escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 

Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, siliconizada, 

atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa; 

Descartável, estéril; Balão simétrico, fino e resistente ao 

volume proposto; Modelo: 2 vias 

58 350 UN 

SONDA FOLEY Nº 12 - Conector Universal do sistema de 

escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 

Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, siliconizada, 

atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa; 

Descartável, estéril; Balão simétrico, fino e resistente ao 

volume proposto; Modelo: 2 vias 

59 350 UN 

SONDA FOLEY Nº 14 - Conector Universal do sistema de 

escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 

Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, siliconizada, 

atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa; 

Descartável, estéril; Balão simétrico, fino e resistente ao 

volume proposto; Modelo: 2 vias 

60 350 UN 
SONDA FOLEY Nº 16 - Conector Universal do sistema de 

escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 
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Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, siliconizada, 

atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa; 

Descartável, estéril; Balão simétrico, fino e resistente ao 

volume proposto; Modelo: 2 vias 

61 250 UN 

SONDA FOLEY Nº 18 - Conector Universal do sistema de 

escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 

Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, siliconizada, 

atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa; 

Descartável, estéril; Balão simétrico, fino e resistente ao 

volume proposto; Modelo: 2 vias 

62 200 UN 

SONDA FOLEY Nº 20 - Balão resistente a alta pressão e de 

fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno 

liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de 

insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento 

do balão durante sua utilização; Conector universal que 

permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa 

coletora; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando 

maior conforto ao paciente; 2 vias; 

63 6.000 UN 

SONDA URETRAL DE ALIVIO DESCARTAVEL – Nº 10 - Sonda 

de alivio (uretral) nº 10 estéril; confeccionado em PVC 

(cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em 

forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 

arredondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um 

orifício dimensionado de acordo com o calibre de cada 

sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, 

delimitado e regular em toda a superfície. 

64 14.000 UN 

SONDA URETRAL DE ALIVIO DESCARTAVEL - Nº 12 - Sonda 

de alivio (uretral) nº 12 estéril; confeccionado em PVC 

(cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em 

forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 

arredondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um 

orifício dimensionado de acordo com o calibre de cada 

sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, 

delimitado e regular em toda a superfície. 
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65 5.000 UN 

SONDA URETRAL DE ALIVIO DESCARTAVEL -  Nº 14 - Sonda 

de alivio (uretral) nº 14 estéril; confeccionado em PVC 

(cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em 

forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 

arredondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um 

orifício dimensionado de acordo com o calibre de cada 

sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, 

delimitado e regular em toda a superfície. 

66 5.000 UN 

SONDA URETRAL DE ALIVIO DESCARTAVEL -  Nº 16 - Sonda 

de alivio (uretral) nº 16 estéril; confeccionado em PVC 

(cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em 

forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 

arredondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um 

orifício dimensionado de acordo com o calibre de cada 

sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, 

delimitado e regular em toda a superfície. 

67 1.500 UN 

SONDA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM 

PRESERVATIVO MASCULINO, ESTÉRIL E ATÓXICO - Equipo 

para incontinência em adultos (incontinência urinária) com 

preservativo estéril e atóxico. O produto médico é 

constituído de um tubo de PVC cristal, cujo diâmetro é de 

4,8 x 3,8 mm. Uma das extremidades do tubo é aberta. A 

outra extremidade do tubo possui um conector de PVC crepe 

ao qual está acoplado um preservativo constituído de látex. 

O produto médico é esterilizado com óxido de etileno e 

embalado em blister de papel grau cirúrgico. 

68 2.500 UND 

SOLUÇÃO ALCOÓLICA DEDIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 

0,5%. Indicado como antisséptico tópico com ação 

antifúngica e bactericida, capaz de eliminar tanto 

bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. Ideal para 

desinfecção e lavagens de mãos. Possui também 

ação bacteriostática, inibindo a proliferação bacteriana. 

Utilizado na degermação das mãos dos profissionais que 

trabalham em áreas críticas, também em banhos pré-

cirúrgicos de pacientes, recém-nascidos e pacientes 

sensíveis aos compostos iodados. Produto de uso adulto e 
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pediátrico. Almotolia com 100 ml. 

69 25 UN 
SUPORTE DE PAREDE - Em metal para Coletor de Perfuro 

Cortante de Papelão 13 Litros. 

70 3.000 UN 

SULFADIAZINA DE PRATA - Sulfadiazina de Prata 1% + nitrato 

de cerio hexaidratado 0,4%; Creme hidrofílico; Tampa Flip-

flop; Bisnaga com 50g. 

71 50 UN 

TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL HASTE FLEXÍVEL - Prova 

d'água; Alarme sonoro; Memória da última leitura; Indicação 

do nível de bateria; Desligamento automático; Manual 

explicativo; Haste flexível emborrachada; Resistente à 

quedas; Bateria já inclusa; Reg. ANVISA 

72 60 CX 

TESTE GRAVIDEZ - BETA HCG  - Finalidade: Teste rápido para 

detecção qualitativa de Gonadotrofina Coriônica humana. 

Características: Armazenagem à temperatura ambiente. 

Resultado em 5 minutos. 

Amostras: Soro e urina. 

Sensibilidade: 25 mUI/mL. 

Especificidade: > 99%. 

Registro ANVISA: 

Apresentação: Kits c/50 testes 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Atividade: 008001.1030101112.231 – Programa de Enfrentamento ao COVID-19 – 

Atenção Básica 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 

73 500 CX 

ÁLCOOL LIQUIDO A 70% - Caixa com 12 unidades cada 

contendo 1L; Validade mínima de 2 anos a partir da data 

da entrega. 
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74 500 CX 

ALCOOL GEL 70% - Contendo 1 Litro, Antisséptico; Gel 

transparente; Incolor; Validade mínima de 2 anos a partir 

da data da entrega; Caixa com 12 unidades. 

75 10.000 UN 

AVENTAL DESCARTÁVEL DE USO MÉDICO HOSPITALAR 

MANGA LONGA COM 30gr - Não Estéril; Fabricado em TNT 

(Tecido Não tecido) 100% polipropileno; Possui elástico no 

punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; Atóxico e 

Apirogênico; Descartável e de uso único; Cor branco; 

tamanho: 150cm comprimento 

76 300 CX 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP - Material: 

legislação natural 100 %; formato: legislação; textura: 

legislação; propriedades legislação: alta sensibilidade ao 

tato, boa elasticidade, resistente a legislação, legislação, 

epirogênica; punho: arredondado de forma a manter 

perfeita legislação; 26 legislação: com talco; comprimento: 

comprimento 25 cm; desenho: ambidestra; esterilidade: 

não legislação; uso: legislação embalagem: acondicionado 

em material que garanta a integridade do produto; 

rotulagem: deverá conter legislação do material, dados 

fabricante/importador, número lote, legislação de 

armazenamento e demais legislação; registro: registro no 

legislação da legislação conforme legislação RDC nº 185, de 

22/10/2001, Anvisa e suas legislação; legislação: de acordo 

com legislação atual vigente e atendimento a norma NBR 

13392; caixa 100 unidades. 

77 1000 CX 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - Material: 

legislação natural 100 %; formato: legislação; textura: 

legislação; propriedades legislação: alta sensibilidade ao 

tato, boa elasticidade, resistente a legislação, legislação, 

epirogênica; punho: arredondado de forma a manter 

perfeita legislação; 26 legislação: com talco; comprimento: 

comprimento 25 cm; desenho: ambidestra; esterilidade: 

não legislação; uso: legislação embalagem: acondicionado 

em material que garanta a integridade do produto; 

rotulagem: deverá conter legislação do material, dados 

fabricante/importador, número lote, legislação de 
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armazenamento e demais legislação; registro: registro no 

legislação da legislação conforme legislação RDC nº 185, de 

22/10/2001, Anvisa e suas legislação; legislação: de acordo 

com legislação atual vigente e atendimento a norma NBR 

13392; caixa 100 unidades. 

78 1000 CX 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - Material: 

legislação natural 100 %; formato: legislação; textura: 

legislação; propriedades legislação: alta sensibilidade ao 

tato, boa elasticidade, resistente a legislação, legislação, 

epirogênica; punho: arredondado de forma a manter 

perfeita legislação; 27 legislação: com talco; comprimento: 

comprimento 25 cm; desenho: ambidestra; esterilidade: 

não legislação; uso: legislação embalagem: acondicionado 

em material que garanta a integridade do produto; 

rotulagem: deverá conter legislação do material, dados 

fabricante/importador, número lote, legislação de 

armazenamento e demais legislação; registro: registro no 

legislação da legislação conforme legislação RDC nº 185, de 

22/10/2001, Anvisa e suas legislação; legislação: de acordo 

com legislação atual vigente e atendimento a norma NBR 

13392; caixa 100 unidades. 

79 800 CX 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - Material: 

legislação natural 100 %; formato: legislação; textura: 

legislação; propriedades legislação: alta sensibilidade ao 

tato, boa elasticidade, resistente a legislação, legislação, 

epirogênica; punho: arredondado de forma a manter 

perfeita legislação; 27 legislação: com talco; comprimento: 

comprimento 25 cm; desenho: ambidestra; esterilidade: 

não legislação; uso: legislação embalagem: acondicionado 

em material que garanta a integridade do produto; 

rotulagem: deverá conter legislação do material, dados 

fabricante/importador, número lote, legislação de 

armazenamento e demais legislação; registro: registro no 

legislação da legislação conforme legislação RDC nº 185, de 

22/10/2001, Anvisa e suas legislação; legislação: de acordo 
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com legislação atual vigente e atendimento a norma NBR 

13392; caixa 100 unidades. 

80 7.000 CX 

MÁSCARA CIRURGICA, TRIPLA BRANCA COM ELÁSTICO - 

Elásticos livres de látex para maior conforto; Fabricada em 

não tecido 100% polipropileno; Não inflamável; 

Hipoalérgica; Clipe nasal ajustável totalmente revestido; 

Filtragem de no mínimo 95% de eficácia; Uso médico 

hospitalar; Caixa com 50 unidades cada.  

81 10.000 UND 

MASCARA PFF-2(S) - Respirador semifacial descartável, 

classe PFF2 (s), modelo dobrável, sem válvula de exalação, 

formado por filtro com tratamento eletrostático, TNT na 

parte interna, clip nasal externo em metal que facilita a 

vedação, elásticos de látex e presilhas plásticas. Oferece 

proteção contra poeiras, névoas não oleosas e fumos. 

82 20 UND 

TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PORTÁTIL 
Especificações mínimas: Termômetro digital infravermelho 
portátil, tipo pistola, com pilhas inclusas, com mira laser, 
display LCD iluminado; faixa de leitura em °C ou °F com 
escala entre: - 50+300°C; resolução do display: 0,1°C/F. 

83 1.000 PCT 

TOUCA DESCARTAVEL BRANCA - Material: polipropileno; 

propriedades físicas: atóxica, permeável; gramatura: 

30g/m²; tamanho: único; cor: branca; acabamento: 

sanfonada; esterilidade: não estéril; embalagem: 

acondicionado em material que garanta a integridade do 

produto; rotulagem: deverá conter identificação do 

material, dados fabricante/importador, número lote/serie, 

condições de armazenamento e demais instruções 

conforme resolução RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e 

suas alterações posteriores; legislação de acordo com 

legislação atual vigente; unidade de fornecimento: Pct com 

100 unidades 
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Projeto Atividade: 008001.1030100252.051 – Assistência à Saúde da Criança e da 

Mulher.  

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 

84 1.000 UN 

REPELENTE CONTRA INSETOS TIPO SPRAY, 

100ml - Alta eficácia contra picadas de insetos 

transmissores de doenças para GESTANTES. 

Repelente de maior concentração, que evita a perda na 

hora da aplicação e protege de insetos como o Aedes 

aegypti transmissor de Dengue, Zika, Chikungunya e 

febre amarela, o Aedes Albopictus transmissor de 

Dengue, Zika, chikungunya, o Anófeles, transmissor da 

malária e o Culex causador da filariose. Proporciona até 

10 horas de proteção para toda a família, com 25% de 

Icaridina, sem componentes tóxicos hipoalergênico, 

sem perfume e não interage com o protetor solar. 

 

 

 

 

 

 

Projeto Atividade: 008001.1030400242.066 – Manutenção dos Serviços de Vigilância 

e Controle de Doenças.  

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 

85 100 CX 
AGULHA 25 X 5,5 com cânula siliconizada e bisel 

trifacetado c/100 unidades 

86 40 UND 

PROTETOR SOLAR, FPS 60, contendo 200ml, 60x UBS, 

20 X UVA. Livre de óleo, hipoalérgico, vitamina E. 

fragrância suave, toque suave, resistente a água e suor. 

Não contém oxibenzona. Apresentar amostra 

87  UND 

SERINGA DESCARTÁVEL 01ML LUER SLIP com Agulha 
13mm x 0,45mm - Estéril, uso único, transparente, 
atóxica, com bico que garanta conexões seguras e sem 
vazamentos; Corpo lubrificado, com escala externa 
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gravada, precisa e visível; Flange com formato 
anatômico, para apoio dos dedos e que confira 
estabilidade à seringa quando em superfície plana; 
Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a 
aplicação sem deslize dos dedos; Êmbolo deslizável, 
ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a 
entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado 
em sua extremidade; Embalagem individual com 
selagem eficiente que garanta a integridade do produto 
até o momento de sua utilização, permite a abertura e 
transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de validade e número de registro 
no Ministério da Saúde; Oferece melhor leitura na 
dosagem através de stopper reto e mais fino; Êmbolo 
reto não se desprende do cilindro devido ao anel de 
retenção; Cilindro siliconado que proporciona 
deslizamento suave; Cilindro transparente e com escala 
nítida; Flange com desenho que facilita à adaptação 
dos dedos durante a aplicação ou aspiração. Disponível 
em embalagem individual (blister), com agulha (a 
agulha vai conectada no bico da seringa). Utilizada 
usualmente para insulina. 
Marcação - Com alto grau de precisão, traços e 
números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas 
até o momento da utilização; Escala numerada em 
traços longos a cada 10 U.I. e a secundária a cada 2 U.I.; 
feitas com tinta atóxica em azul ou preta. 

88 2.500 UND 
Tubo PS 12x75MM, com tampa  
Pacote com 500 unidades, tubo transparente. 

 

 

Projeto Atividade: 008001.1030501112.234 – Programa de Enfrentamento ao COVID-

19 – Vigilância Epidemiológica 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 

89 2.000 UND 

TESTE RÁPIDO COVID - Detecção qualitativa de 

anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19; Sensibilidade (IgG 

+ IgM) com pelo menos 7 dias de início dos sintomas: 

94,51%; Sensibilidade (IgG + IgM) com menos de 7 dias 
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de início dos sintomas: 69,05%; Sensibilidade (IgG + 

IgM) entre 7 e 14 dias de início dos sintomas: 89,39%; 

Sensibilidade (IgG + IgM) após 14 dias de início dos 

sintomas: 96,94%; Especificidade (IgG + IgM): 98,7%; 

Armazenamento: 2 a 30°C; Amostra: sangue total, soro 

ou plasma; Volume de Amostra: 20 uL para sangue 

total e 10 uL para soro/plasma; embalagem contendo 

número do registro e normas técnicas de acordo com 

Anvisa lote e validade Validade: 24 meses após a 

entrega. 

 

 

Projeto Atividade: 008001.1030101112.236 – Programa de Enfrentamento ao COVID-

19 – Programa Saúde na Escola 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 

90 350 UND 

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO OU ÁLCOOL 

EM GEL - com reservatório para sabonete líquido ou 

álcool gel. Injetada em plástico ABS branco, possui 

sistema de válvula, visor cristal transparente, o que 

permite o controle da substituição do sabonete, fundo 

e botão na cor branco. Acompanha chave plástica, 

tampa do reservatório e kit contendo buchas e 

parafusos para fixação na parede. 

Disponível na cor: Branco 
Capacidade do reservatório: 1000mL 
Medidas: 235mm (altura) x 110mm (largura) x 112mm 
(profundidade). 
Material: Plástico 
Tipo de instalação: De parede 

91 100 UND 

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA interfolha; visor 

transparente para facilitar o abastecimento; fabricado 

em: polietileno; dimensões de: 13,5 cm de 

profundidade; 26,5 cm de largura e 31 cm de altura; 

alta resistência a impacto; cor: branca 
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92 

 
40 UND 

TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PORTÁTIL 
Especificações mínimas: Termômetro digital 
infravermelho portátil, tipo pistola, com pilhas 
inclusas, com mira laser, display LCD iluminado; faixa 
de leitura em °C ou °F com escala entre: - 50+300°C; 
resolução do display: 0,1°C/F. 

93 400 FARDOS 

PAPEL TOALHA interfolhado extra branco, fabricados 

com 100% celulose virgem de altíssima qualidade, com 

alta absorção e resistência ao úmido, acondicionados 

em embalagens de papel Kraft, práticas e seguras, 

interfoliado com 2 dobras com 1000 folhas de 22,5 x 

21 cm. Embalagem com 05 pacotes. 

94 50 CX 

ALCOOL GEL 70% - Contendo 1 Litro, Antisséptico; Gel 

transparente; Incolor; Validade mínima de 2 anos a 

partir da data da entrega; Caixa com 12 unidades. 

95 50 CX 

ÁLCOOL LIQUIDO A 70% - Caixa com 12 unidades cada 

contendo 1L; Validade mínima de 2 anos a partir da 

data da entrega. 

96 300 UND 

SABONETE LÍQUIDO - aplicação: para lavagem das 

mãos; fragrância: erva-doce; acondicionamento: 

bombona 5 l; rotulagem: rotulo contendo 

identificação, composição, número de lote, data de 

fabricação, validade, procedência e registro no 

MS/Anvisa ou no inmetro ou ainda informação do 

registro no órgão de controle, se for o caso. 

 

 

Boa Esperança - ES, 26 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

ANA ROSA MARIN SILVA 
Secretária Municipal de Saúde 
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Estado de Santa Catarina
MUNiCíPIO DE PERITIBA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2020

PROCESSO LICITATÓRIO N° 10/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2020
VALIDADE: 12 meses

o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA, Pessoa Jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ n° 11.391.279/0001-
06, com sede à Rua Frei Bonifácio esquina com a Rua Senador
Nereu Ramos, n° 187, Bairro Centro - Peritiba/Bê', doravante
denominada simplesmente de CONTRATANTE, neste ato
representada por sua titular a Senhora GRACIELI DENISE
WUADEN, Secretária de Saúde e Bem Estar Social, inscrita no CPF
n° 092.660.699-90, d~ acordo Lei Federal n° 8.666/93 e com o
resultado da classificação das propostas apresentadas no
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n°
OS/2019, RESOLVE, registrar o preço da empresa PRO
CIRURGICA CHAPE90 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Pessoa
Jurídica de Direito Privado, com sede à Rua Lauro Muller, N° 385
- O, bairro Centro, Ohapecó, Santa Catarina, CEP 89.802-520,
inscrita no CNPJ n" 17.184.520/0001-02, neste ato ::epresentada
pelo seu representante legal o Senhor FABIO ANTONIO ROSA,
portador da Carteira de Identidade n° 2.165.459-0 e CPF n°
016.489.159-57, de acordo com a classificação por ela alcançada,
observadas as condiç~es do edital que integra este instrumento de
registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

• I
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJET~:
1.1. Constitui o objeto da presente ATAo REGISTRODE PREÇO para possível
aquisição de materiais hospitalares e de enfermagem para o Fundo Municipal de
Saúde de Peritiba, conforme relação UJ.JUUl.U

3

2 30 UN Embramed

5 30 FR ASFER 9,92 297,60

de cânula com
. Capa protetora

9 15 CX cilíndrico. DESCARPACK 10,05 150,75de cânula com bisei

50 UN Eurofarma

RUA FREI BONIFÁCIO, 63 - CENTRO - FONE/FAX: (49) 3453-1122
CEP: 89750-000 - E-mail: prefeitura@peritiba.sc.gov.br - PERITIBA - SANTA CATARINA

1,44

3,59

43,20

179,50
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MD

5,74

2,96

9,90

55,00

5,99

21,87

45,92

888,00

59,40

1.100,00

29,95

21,87

15308 Manta térmica aluminizada
confeccionada em polietileno recoberto com
alumínio. Tamanho: 2, I O x 1,40 m. Registro
ANVISA

RESGATE

UN

11792 - Máscara de ventun para 02 - composto
por máscara facial inf
Máscara de venturi para 02 - composto por
máscara facial infantil com elástico de fixação
(contendo haste para adaptação na face, respiros
anti re-inalação), traqueia corrugada, extensão
para conexão no fluxômetro, adaptador para
umidificação/inalação; 6 válvulas coloridas: azul
24%, 3 L/min amarelo 28%, 6 L/min, branco

Verde 12 Llmin, Rosa 40%

15302 - Lâmina para microscopia, ponta fosca
com espessura: 1,0mm - 1,2mm, dimensões: 26 PRECISION
X 76 mm. caixa com 50 lâminas
15305 - Luva cirúrgica estéril - número 7,5,
fabricada a base de látex natural e lubrificadas
com pó bioabsorvível, formato anatômico, com
indicação de mão direita e esquerda,
acondicionada em invólucro inter
Luva cirúrgica estéril - número 7,5, fabricada a
base de látex natural e lubrificadas com pó
bioabsorvível, formato anatômico, com
indicação de mão direita e esquerda,
acondicionada em invólucro interno com dobras
para abertura. Material estéril. Embalagem
individual aos pares, em papel grau cirúrgico,
abertura em pétala. Registro do produto na
Anvisa

DESCARPACK

12928 Luva plástica descartável para
procedimento em polietileno de alta densidade,
estéril, ambidestra, transparente ou leitosa,
tamanho único. Apresentação: individuais,
acondicionadas em pacotes com 100
Luva plástica descartável para procedimento em
polietileno de alta densidade, estéril, ambidestra,
transparente ou leitosa, tamanho umco.
Apresentação: individuais, acondicionadas em

com 100 unidades.

LIPLAST

15307 - Luvas nitrílicas de procedimento, livre
de pó, tamanho P, fabricada em borracha sintética
(nitrilo), isenta de látex, não estéril, ambidestra,
totalmente impermeável à água e a outros fluidos,
atóxica
Luvas nitrílicas de procedimento, livre de pó,
tamanho P, fabricada em borracha sintética
(nitrilo), isenta de látex, não estéril, ambidestra,
totalmente impermeável à água e a outros fluidos,
atóxica e apirogênica. Cor rosa, caixa com 100
unidades contendo da Anvisa e CA

MEDI X

11791 - Máscara de venturi para 02 - composto
por máscara facial adu
Máscara de venturi para 02 - composto por
máscara facial adulta com elástico de fixação
(contendo haste para adaptação na face, respiros
anti re-inalação), traqueia corrugada, extensão
para conexão no fluxômetro, adaptador para
umidificação/inalação; 6 válvulas coloridas: azul
24%, 3 Llmin amarelo 28%, 6 Llmin, branco
31%, 8 Llmin, Verde 35%, 12 Llmin, Rosa 40%
12L1min, Laranja, 50%, 15 Llmin.Produto livre
de látex.

MD

20,16 20,16

RUA FREI BONIFAcIO, 63 - CENTRO - FONE/FAX: (49) 3453-1122
CEP: 89750-000 - E-mail: prefeitura@peritiba.sc.gov.br - PERITIBA - SANTA CATARINA
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Presidência da República
Secretaria-Geral
Secretaria Especial de Administração

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

0,° 30/2020

A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, por intermédio da Secretaria Especial de Administração,
localizada no Anexo III-A do Palácio do Planalto, Sala 210, Praça dos Três Poderes em
Brasílía/Df", inscrita no CNPJ/MF sob o n" 00.394.411/QOOI-09,neste. ato representada pelo
Diretor de Recursos Logísticos, Senhor MAURÍLIO COSTA DOS SANTO~, brasileiro,
residente e domiciliado nesta cidade, nomeado pela Portaria n? 63 de 24 de janeiro de 2019,
publicada no Diário Oficial da União de 25 de janeiro de 2019, inscrito no CPF n° 564.327.201-
68, portador(a) da Carteira de Identidade n" 1239889 - SSP/DF, considerando ojulgamento da
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n°
33/2019, publicada no Diário Oficial da União de 27(01/2020, processo admírrístrativo n."
00230.000437/2019-58, RESOLVE registrar os preços da empresa DENTAL RRK LTDA,
CNPJ n° 82.292.574/0001-45, com sede na Rua Doutor Paula Xavier, n" 1033, Sala 1, Centro -
Ponta Grossa/Pk, CEP: 84010-270, telefone n" (42) 3028-1416, de acordo com .a classificação
por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotadaís), atendendo as condições previstas .no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes naLei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, no Decreto n.07.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições
a seguir:

1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto O registro de preços para a eventual aquisição de materiais
odontológicos, especificado no item 1 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão n?
033/2019, que é parte integrante desta Ata, assim corno a proposta vencedora, independentemente
de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.] O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais
condições ofertadas nats) proposta(s) estão contidos no Apêndice A da Ata de Registro de Preços.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 O órgão gerenciador será a Presidência da República.

3.2 Não haverá participantes para o registro de preços.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 NãOserá admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente da licitação.

5. DA VAL[l)ADE DA ATA
5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar da data de assinatura, não
podendo ser prorrogada. ~
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Presidência da República
Secretaria-Geral
Secretaria Especial de Administração

r--IDISCO - uso ODONTOLOGIA., TIPO LIXA,I 77 !ÓXIDODE ALUMÍNIO, TIPO FACE MONOFA

I 11/2 POL, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE DE
IDENTEADO, TIPO USO DESCARTÁVEL

,-;- REVELADOR ~DIOLÓGICO, TIPO SOLUÇ
USO, APLICAÇAO PARA PROCESSAMENTO

FíFlXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO
IMANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQU
Ifraco com 475ml-----_
jHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍS
!CONCENTRAÇÃO TEOR I%DE CLORO ATIV

I - -
ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARM
IPROTEÇÃO VISÃO PERIFÉRICA, MATERIA
IPERFURADA, TIPO AJUSTE HASTE FR

90 IEMBAÇAN~E, COR LENTE INCOLOR, APL
CARACTERfSTJCAS ADICIONAIS ANTIEMB
ITRANSPARENTE, TIPO FIXAÇÃO COM
IMATERIAL LENTE POLICARBONA TO, TlP
IREVESTIMENTO INTERNO BORRACHA

MATERIAL POLIÉSTER + : r=~CE, ~IÂMETRO CERC.ADE I
34,10POLrMERO PI MANDRIL, ! TDVI I I

Ao AQUOSA PRONTA PI I Caithec I Frasco I 36 I 9,25MANUAL, frasco com 475ml I
PARA PROCESSAMENT0i-! r:-IOSAPRONTAPARAUSO, Caithec I Frasco 9,25

ICQ SOLUÇÃO AQUOSA, I I Litro
I IO Asfer I 5 5,50

I I
ÃçÃO ACRÍLICO, TIPOT------ I ----r-----L PROTEÇÃO PLÁSTICA
10,. rtro LENTE ANTl-,
ICAÇÃO ODONTOLOGIA,
AÇANTEE COML~~ERAL Ssplus Unidade 12 3,80

ALÇAS DOBRAVEIS, I I
O CRISTAL TEMPERADO, I I II I

i , I

y}
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Presidência da República
Secretaria-Geral
Secretaria Especial de Administração

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

n." 06/2020

A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, por intermédio da Secretaria Especial de Administração,
localizada no Anexo Ill-A do Palácio do Planalto, Sala 210, Praça dos Três Poderes .em.Brasília/Df',
inscrita no CNPJIMF sob o n° 00.394.41110001-09, neste ato representada pelo Direror de Recursos
Logísticos, Senhor MAURÍLIO COSTA DOS SANTOS, brasileiro, residente e domiciliado nesta
cidade, nomeado pela Portaria n" 63 de 24 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União
de 25 de janeiro de 2019, inscrito no CPF n" 564.327.201-68, portadorta) da Carteira de Identidade n°
1239889 - SSP/DF, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão. na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n" 23/2019, publicada no Diário Oficial da União de
25110/2019, processo administrativo n.? 00230.000278/2019-91, RESOLVE registrar os preços da
empresa MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VIDA-ME, CNP] n"
16.553.940/0001-48, com sede na Rua Sergipe. 2017, Bairro Bela Vista, Erechim-Rê, CEP: 99704-
228, telefone n° (54) 3194-8660, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada/s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às-normas
constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.? 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1.DO OBJETO
I. I A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de medicamentos,
materiais correlates e laboratorial, especificadots) no item 1 do Te11110de Referência, Anexo I do
edital de Pregão n° 023/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS
2. I O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor( es) eas demais condições
ofertadas na(s) propostats) estão contidos no Apêndice A da Ata de Registro de Preços.

3.DA VALIDADE DA ATA
3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar da data de assinatura, não
podendo ser prorrogada.

4. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedortes). ~
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Presidência da República
Secretaria-Geral
Secretaria Especial de Administração

APENDICEA
ATA DEREGISTRO DE PREÇOSN. o 06/2020

PREÇOS REGISTRADOS

ÓRGÃO GERENCIADOR: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
tem: ESJ>EC;l~~-~ÃO -.-----. !UNIDADEI' MARCAI IQUANTIDADEI PRECO UN.ITARIO I

, MODELQ I . (R$)!_ ....-.- ...__ . --- - ---_._- .._,--------_._-,-- -----_. __ ..............-------- -_._
2 AGUADESTILAD,~ ~OI:::L_:!!~O~JETÁVEL AMP ISOFARMA I 3.400: 0,23 :
Ó ANLODlPINO,5 MG,USO ORAL COM VITAMIWIC I 500 i 0,06
23 DEXAMETASONA2MGfMLAMP IML -AMP-- -..-~.By~_~!'-~~~·==..__~2.0 I g!?~.
24 DICLOFEN..\C:O·DEos6Dio2SMOiMLAMP3ML AMP FARMACE 500 0,79
37 FUROSEMIDAIOMG/MLAMP 2ML AMP HYPOFARMA: 200 0,63
39 GLlCOSEHIPERTONICA50% AMP lOML AMP ISOFXRM:Ã" -! _ ...4_0.0..--'-.-.--_-~O __ '._ •••_ ••••••0.._,,,.~3._. _ . _... '
41 LlDOCAJNA,C[ORlDRATO 2%-:USO . -; - - - - HYPOFÃRMA'-'l-'" - - - ..---

IKIETAVEL,20mL RA I
45 MIDAZOLM1. S'M-6IinL:' ÜSClJNJE1;Àv~ÉL,3°mL-- --ÃMP-i--CRISTALrA-----1
55 SIME1'ICONÃ-46MO------- -.---- CP I GLOBO

_--'---

100
,

3,,29 II i
I

_._._._----j
200 2,61
600 I 0,13

ÓRGÃO PARTICIPANTE: COMANDO DO EXÉRCITO - UASG: BASE ADMINISTRATIVA DO
CCOMGEX j - - .-.---r---- __o__ _--, _. o _ _ •••• , .

tcm ESPECIFICAÇAo UNIDADE! :;~i:it6 IQUAlNTIDADEj PREÇO(~~)lTARIO 1

2 AGUA DESTILAOÃ-iomi.:USC)INJÚAVÊi'-- _......-,-- AMP-'-'--ISOFARMA/--i~SõÕ --0,2-3---'
6 ANLODIPINO,:5MG, USOORÃi -- o o -. COM -', - vrfAMEólc-'T~ - -"ÚJO ----- 0- Ó:Õ6-·-- ..~

- o

23 DEXA:vt.ETASONA2MG/ML AMP IML AMP HYPOFARMA, 3QO 0,64
24 DICLOFENACODE S6DIO 25MGiMLAMP 3ML AMP ... j:.:--ÃRMACE·"- r ----506-.--._.--0 --"-' ·Õ-;79-------·
37 FUROSEMIDALOM~~M.f·0~B'P_2N(~=~_.._0_0_.__.__ÂMP--~·-~HY~OFARMA- 500 _0--- =~'0,63==~_==,
39 GLICOSEHIPERTONICA50% AMP LOML AMP ISOFARMA 100 _._QJl_ __

L1DOCAÍNA,CLOIUDRATO 2%, USO HYPOFARMA 400 :

:~:/~~~~~·.~i~)bG7;~)L,USÜ'iNJETAVEL'J mL-·T-~·-i CRISTALIA ~5õ--f'-' ~:~:
55 SlfVIETICONA 40MG - 'C-p- - -·----GLOBO-· --r-_."_ 10 -.-,,----- 0,13

rem

ÓRGÃO PARTICIPANTE: COMANDO DO EXÉRCITO - UASG: COLÉGIO MILITAR DE
BRASÍLIA/MEX/DF

ES-P~C-IFICAÇÃO --- -"---~'UN~~DEI MARCAI IQUANTIDADEI PREÇO UNITÀRIO ,
, ! MODELO (R$) ,

:; AGUADlcSTILADAIOmL,US-Õ-I}Ü-ETÂVEL-'- --.T" AMP -"""--lsoFAR-rviX--r ---Z,OOO I 0,23 '--i
() I\,~LODIJ'INO,5 MG.USOORAL - .... -- 0- . ---COM ----VITÃMEDIC '-'~'-"---500 [ --o,06·-----1- - - - __- __~ _..- --- -- ~-- .---r.----- .... '_0- _ .•• ---- . __ • "1
23 DI~XAMETASONA2MG/MLAMP IML AMP HYPOFARMA 300 0.64
24 DICWFENAC'ODES6DIO 2S-MGlMLAtvIP-3'j\1i -ÃMP ;._- -FÃR-MACE'---"--- --500---" --~-- 0,79
37 17UROSEMJDAIOMG/Mi AMP 2ML- '------.-~ AMP"-j .,.H'YPOFAiü~1Ã---r' ---50õ'----~----O'63-----..
]<) (_jLlCOSEH1PERT6NicÃ SÕ%'AMP-IÕM-L'- - -'--ÃMP- ',--;-'0 -lsOFAFMAo-- i 200 0,33 __ -<

41 LIDocA'íNA.-CLORI-ÕRATO2%, USÕ--------· ---FRA HYPOFARMA 400 3,29 i

IN.lETÁVEL,20I11L _. ...._......_,_...._ ...,---- 1...._.. _ ... ,._0 "~

45 MIDAZOLAM,5MG/mL,USOINJETÁVEL,3mL AMP CRrSTALIA 100, 2,61 ;- _. - _._-- - - -_.----_ ...---- --_._-_ .._--~

~ ...
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Presidência da República
Secretaria-Geral
Secretaria Especial de Administração

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

n." 10/2020

A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, por intermédio da Secretaria Especial de Administração,
localizada no Anexo III-A do Palácio do Planalto, Sala 210, Praça dos Três Poderes em BrasíliaIDF,
inscrita no CNPJ/MF sob o n? 00.394.411/0001-09, neste ato representada pelo Diretor de Recursos
Logísticos, Senhor MAURÍLIO COSTA DOS SANTOS, brasileiro, residente e domiciliado nesta
cidade, nomeado pela Portaria n° 63 de 24 de janeiro de 2019, publicada no Diârio Oficial da União
de 25 de janeiro de 2019, inscrito no CPF n" 564.327.201-68, portador(a) da Carteira de Identidade n"
1239889 _ SSPIDF, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n° 23/2019, publicada no Diário Oficial da União de
25/10/2019, processo administrativo n.? 00230.000278/2019-91, RESOLVE registrar os preços da
empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; CNPJ n"
27,806.274/0001-29, com sede na Avenida Caldas Júnior n" 456, sala 02, Erechim-RS, CEP: 99713-
190, telefone n° (54) 2106-1270, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.? 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: "

1.DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de medicamentos,
materiais correlatos e laboratorial, especificado(s) no item 1 do Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão n" 023/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fomecedor( es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) estão contidos no Apêndice A da Ata de Registro de Preços.

3. DA VALIDADE DA ATA
3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar da data de assinatura, não
podendo ser prorrogada.

4. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). ~
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Presidência da República
Secretaria-Geral
Secretaria Especial de Administração

APÊNDICE A

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 010/2020

PREÇOS REGISTRADOS

ÓRGÃO GERENCIADOR: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

, I MARCAI PREÇO
Itemj ESPECIFICAÇÃO UNIDADE MODELO QUANTIDADE UNITÁRIO

I (R$)

1 11 BUTIL-BROMETO DE ESCOPOLAMINA. 20MG. INJETAVEL AMP HIPOLABOR 400 1,19
I l.ML
: 29 IEPINEFRINA 1MG, USO INJETÁVEL, lrnL AMP HIPOLABOR sno 2,21,

CONJUNTO PI PAPANICOLAU: I ESPECULO VAGINAL MEDIO.
I I ESPÁTULA DE AYRES, 1ESCOVA CERVICAL.! PINÇA .I 59 CHERON. 1 LÂMINA COM FRASCO TRANSPORTE, ESTÉRIL, mm ADLIN 800 2,50
i EMBALAGEM INDIVIDUALI

160
CONJUNTO P! PAPANICOLAV: 1 ESPECULO VAGINAL
PEQUENO, I ESPÁTULA DE AYRES. 1 ESCOVA CERVICAL. 1 UND ADLlN 500 2,30PINÇA CHERON. 1LÂMINA COM FRASCO TRANSPORTE,
IESTÉRlL. EMBALAGEM INDIVIDUAL

, ICONJUNTO PI PAPANICOLAU: 1 ESPECULO VAGINAL
, 6? GRANDE, 1ESPÁTU~A DE AYRES. 1 ESCOVA CERVICAL. 1 UND ADLIN 400 2,78- PINÇA CHERON. I LAMINA COM FRASCO TRANSPORTE.

IESTÉRlL. EMBALAGEM INDIVIDUAL

ÓRGÃO PARTICIPANTE: COMANDO DO EXÉRCITO - UASG: BASE ADMINISTRATIVA DO
CCOMGEX

; I
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE

MARCAI QUANTIDADE1

PREÇO UNITARIOIUcml MODELO (RS)
, 11 [BUTIL:BROMETO DE ESCOPOLAMINA . 20MG. AMP illPOLABOR 200 1,19
! INJETAVEL IML
29 jEPINEFRINA 1MG. USO INJETÁVEL. IrnL AMP HIPOLABOR 150 2,21

ÓRGÃO PARTICIPANTE: COMANDO DO EXÉRCITO - UASG: COLÉGIO MILITAR DE
BRASÍLIAlMEXlDF

IItem ESPECIFICAÇÃO UNIDADE
MARCAI QUANTIDADE' PREÇO UNITARIO
MODELO (RS)

1 11 BUTIL-BROMETO DE ESCOPOLAMINA. 20MG, AMP HIPOLABOR 400 1,19
INJETÁVEL 1ML- EPlNEFRlNA I MG, USO INJETÁVEL. IrnL HIPOLABOR 300 2.2129 AMP

~
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PROCESSO LICITATÓRIO N!!031/2020
PREGÃO PRESENCIAL PARA .REGISTRO DE PREÇOS N!!008/Z0Z0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN2043/2020

A Prefeitura Municipal de Mário Campos. inscrita no CNP)/MF sob o n.º 01.612.508;0001-03. com sede na Rua
Otacllio Pauli no. n2252- Bairro São Tarcísio - Mário Campos/MG. neste ato representado pelo Sr. ELSON DA SILVA
SANTOS JUNIOR. portador da Carteira de Identidade n2• MG-6.615.856 e do C.P.F. n2.041.318.916-38. de outro lado a
Empresa abaixo identificada. resolvem registrar os preços para eventual fornecimento futuro do obJeto abaixo listado.

objetivando o discriminado nas Cláusulas Seguintes:

1. OBJETO

1.1. Constitui o objeto da presente Ata. na eventual e futura AQUISiÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ijOSPITALAR, nas
quantidades estimadas. qualidades e condições descritas e especificadas a seguir.

EMPRESA DETENTORA E PREÇOS REGISTRADOS.

MUNDIAL ClRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

12.791.637/0001-ZZ
RUA ARARIPE, 67i, FLORESTA - BELO HORIZONTE/MG
31-3461-3368 - mundialcjrun~Jca@l!maíLcom
WELLlNGTON ATAÍDE DE MOURA JÚNIOR - 073.398.236-03~ __~. ,- .- -----r--------~
I Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total I

5060.00

_____ ~__-----l-------_~_ _.~__~ +- --~---- -4
150.0000 Unidade 14329 - Barbeador Descartável, Contendo 02 Lâminas.

(Maxcor)

i 015

014 11100.0000 Embalage
ln 1Litro

200.0000 Unidade

I I Pacote

II'

024 2625.0000 Com 100
Folhas

I

4.6000

8.9500

25,8000

0.6000

1790,00\

67725,00

90,00
037

14312 - Álcool Etílico Hidratado, 70% Inpm, Para Uso
Hospitalar. Deverá Conter O Certificado Do lnrnetro,
Nome Do Fabricante. Data De Fabricação, Número Do
Lote. Prazo De Validade E Com Registro Na Anvisa Ou
Ministério Da Saúde. (Jalles/ltaíá)
14313 - Alglnato, Cobertura De Carboximetilcelulose
(Cmc] E Algínato, Estéril. Dispostas Em Tiras
Entrelaçadas Que Proporcionam Absorção Local. Forma
Gel E Mantém A Umidade No Leito Da Ferida. Derivado
De Algas Marinhas. Com Apresentação Em Lâmina.
Absorvente. Atóxica, Hipoalergênica. Tamanho 10x1.0

Cm. (Casex)

16132 . Ampla Concorrencla - Papel Toalha, Branco.
Toalha De Papel Para Banheiro. Folha Simples
lnterfolhada De 03 Dobras. 100% De Fibras Celulósicas
Virgens Sem Fragrâncias E lmpurezas. Absorvente.
lnterfolhada, Gofrado Para Uso Em Dispenser. O Produto
Deve Estar De Acordo Com As Especificações Do Inmetro
Em Relação À Largura E Comprimento E Demais
Obrigatoriedade Do Código De Defesa Do Consumidor.
Medidas De 23 Cm De Largura. 27 Cm De ComprimentQ,
Com Variação Dimensional De + Ou- 1 Cm. Tipo De Folha:
Simples Com 03 Dobras Em Forma De Z E Uma Dobra Na
Ponta Para Segurar O Papel. Cor: Branca Alvura (Fator De
Retlectância Difusa No Azul); » 85 %. Pintas; < 13
M rn2/M2• Tempo De Absorção De Água; < 9 S.Capacidade
De Absorção De Água: » 5.0 G Água/ G De Papel. Furos: <
3 Mm2/M2• Resistência ÀTração A Úmido: » 90 N/M. (Off

Paper)

____ ~ L_ ~. ~ ~ _

ArmaClá~a L.C8Jldido
OAB/MG 136.375
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205

300,0000 Par 14327, Luva Descartávst Estéril N,º 8,5 (New Hand] 1,2000 360,00
122

2,0000 Unidade 9459· Manta Térmica Alurninlzada. (Sp Resgate) 4,7800 9,56

14350 . Papel Toalha, Branco. Toalha De Papel Para
Banheiro, Folha Simples Interfolhada De 03 Dobras,
100% De Fibras Celulósicas Virgens Sem Fragrâncias E
Impurezas. Absorvente, Interfolhada, Gofrado Para Uso
Em Dispenser. O Produto Deve Estar De Acordo Com As
Especificações Do Inrnetro Em Relação À Largura E

Pacote Comprimento E Demais Obrigatoriedade Do Código De
138 875,0000 Com 1000 Defesa Do Consumidor. Medidas De 23 Cm De Largura,

Folhas 27 Cm DeComprimento, Com Variação Dimens.lonaJ De +
Ou- 1 Cm. Tipo De Folha: Simples Com 03 Dobras Em
Forma De Z E Uma Dobra Na Ponta Para Segurar O Papel.
Cor: Branca Alvura (Fator De Reflectância Difusa No
Azul): > 85 %. Pintas: < 13 Mm2/M2• Tempo De Absorção
De Água: < 9 S.Capacidade DeAbsorção De Água: > 5,0 G
Águal G De Papel. Furos: < 3 Mm2/M2• Resistência À
Tração A Úmido: > 90 N/M. (Off Papel')

-----t---·--t-----r--- ~.. -.~--+----------i--"~--__i
204 15,0000 Unidade 14477, Tesoura Cirúrgica Ponta Reta, N.2 12. (Abc)

25,8000

16,8000

22575,00

252,00
1----+----+-- ----ir- ..-.----------------- -t- _+_-------i

r~r'oooouni;.d,
r-- 1--------r·-----~1-1-8-1-7-.~T-U~b-o-A-V-á~C-U-o-P-/~S-O-r-o~lo-g-ia-3~,-S-m-I-A-4-m~I,-T~a-m-p-a~-------+--------~

209 1.. 1.OOO~i.O.00 Unidade Vermelha; Amarela, Com Gel Separador, Com Tampa 0,4700 4700,00
CUjaSuperfície Externa Seja Em Relevo (Ranhuras) Que
Facilitem Sua Remoção. (Labor)
14482 . Tubo A Vácuo PI Sorologla 8ml A 8,Sml CI

~

210 12000,000 Unidade Tampa Vermelha; Amarela Com Gel Separador, Com
O Tampa Cuja Superfícle Externa Seja Em Relevo

(Ranhuras) Que Facilitem Sua Remoção (Biocon)
----~------+------_4---------- ~~--,_------.--~--------..--

14483 . Tubo A Vácuo P; Tempo De Protomblna, Tampa
Azul. Com Anticoagulante Citrato De Sódio, Aspiração De

l
i I 2,Oml A 4,5m!. Com Tampa Cuja Superfície Externa Seja

211 14.000,0000 Unidade Em Relevo (Ranhuras) Que Facilitem Sua Remoção. O
Tubo Deverá Apresentar Marcação Para O Nível De
Coleta, O Tubo Deverá Ser Duplo (Externo Pet E Interno
Polipropileno), Formato "Sanduiche" Para Garantir A
Qualidade DoVácuo. (Biocon)---+------t...---.i--- _. .__ +- 1 _1

Unidade 14501, Vaselina Liquida Frasco De 1.000ml (Antares)232

15,0000 Unidade 14478 - Tesoura Cirúrgica Ponta Reta, N.!! 14. (Abc) 21,1500 317,25

14479 • Tesoura Metzernbaum Reta Em Aço lnox 12cm
(Abc) 750,00

20,0000

25,0000

0,7200

0,5200

19,5000

8640,00

2080,00

-----'--------'-------'---------------------------.--.--'--:-------i--------t
Valor Total: R$lZ5.675,81

390,00

-----_ .._--------------_ .._--_._-------------_ ..---------- ........_------,
2. DO VALOR

O VALORGLOBAL DA PRESENTE ATA É DE RS125.675,81 (CENTO E VINTE E CINCO MIL SEISCENTOSE
SETENTAECINCOREAISEOITENTAEUMCENTAVOS).

3, DADOTAÇÃOORÇAMENTARIAEVINCULAÇÃO

AlIr.. CI~ L Câl~iOO
OAB/MG 136.37

. - ---....~- - _ ...---------
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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PROCESSO l.:ICITATÔRIO Nll031/Z020
PREGÃO PRESENCIAL PA.RAREGISTRO DE PREÇOS N1I008/Z0Z0

ATADEREGISTRODEPREÇOSN!!038j20Z0

A Prefeitura Municipal de Mário Campos. inscrita no CNP1/MF sob o n.Sl 01.612.508/0001-Q3, com sede na Rua
Otacílio paulíno, 1111252- Bairro São Tarcísio _Mário Campos/MG, neste. ato representado pelo Sr. ELSON DA SILVA
SANTOS JUNtOR, portador da Carteira de Identidade 112. MG-6.615.SS6 e do C.P.F. n!!.041.318.916-38, de outro lado a
Empresa abaixo identificada, resolvem registrar os preços para eventual fornecimento futuro do objeto abai~o listado,

obí~tivando o discriminado nas Cláusulas Seguintes:

1. OBIETO
1.1. Constitui o obíeto da presente Ata, na eventual e futura AQUISiÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. nas

quantidades estimadas, qtialidades e condições descritas e especificadas a seguir.

EMPRESA DETENTORA E PREÇOS REGISTRADOS.

GIULlANO SOUZA UNS MATERiAIS HOSPITALARES
05.018.402/00001-37
RUATURQUESA, 1.'173 A, PRADO - BELO 1:l0RIZONTE/MG
FONE: 31.3372·0445 - hsltda@uol.com.br
GIlJUANO SOUZA UNS· RG M-2693.38S

lte III

Preço Unit. 1 Preço Total \
i I--·j-·-----l
I '

023

f Qttte -~. \Jl~idade: .
I'o o··---1161Z9-.:-Arnpla Concorrencia - Cateter lntravascular
IPeriférico Sobre Agulha N.º 20, Descartável. Estéril,
\Cânula De Tenoo Ou poliuretano, Transparente, Flexível,

\Caixa Com \Radiopaco, Atóxico E Aptrogênico, Com Câmara De
900.0000\50 I",O"," T'~'p",n'" A"lh' A""mAti", ComBi,,1 33.3300i

I\unidades \Tl'ifacetado E Siliconado. Conector Luer E ProtetorD .e\ \
\ Encaixe. Padronização De Cores De Acordo Com Nbr Isso

! 110555-5. Apresentar CertificadO De Boas Práticas De
: Fabricação (Cbpl) - Anvlsa. Caixa Com 50 unidades'l I
\ (Polyol1) :

...\ .._-\Ú;i30' . Ampla concor~~t-e-r ~l-Ia-r+---- --1-_,. ....._-\
; I \,,,''''''0 Sob" A,"Ih' N.' 22. 0"",",,,1. .«MI. I
i' \ ,Cânula De Tenon Ou poliuretano, Transparente, Flexível, \

Caixa Com \ I\adiopaco. Atóxico fi Apil'ogênico, Com Câmara De, I

I, 900.0000 50 \Refluxo Transparente, Agulha Atraumática Com Bised 33.3300 I
\Unidades ,Trifacetado E SiHconado. Conector Luer E Protetor De \
I Encaixe. Padronização De Cores De Acordo Com Nbr Isso I

10555-5. Apresentar Certificado De Boas Práticas De \
IFabricação (Cbpt) - Anvísa. Caixa Com 50 Unidades. \

. . ~U'oIYjl_nJ ._~--- _.~--_._~---_.-+--_.
16131 . Ampla COllcorrencia - Cateter IntravascUlar\

I ',Periférico Sobre Agulha N.Q 24. Descartável, Estéril,
\ \Cânula De Teflon Ou poliUl'etano, Transparente. Flexível, \
ICaixa Com \ Radiopaco, Atóxico E Apil'ogêllico, Com Câmara De

'1125,0000 ~50 :,~e.I:UXoTransp~~ente, Agulha Atraumátlca Com BiseI
IUnidades I,ntacetado E Slhconado. Conector t.uer E Protetor De \

1',I1CclIKC. P"d,-ol\l',,,,,i'lo DI' Cor-es De Acordo Com Nbr Isso
',1,()55S.5~ Apresentar Cer~iticado De Boas Práticas DC\
,\'abrlcaçao (Cbpt) - Anvísa. Caixa Com 50 Unidades,

___.LIT..QlY.Q.!0-----·----- -_.-_..-- .._-_j_.._ _-

Material/Serviço

Oll

I
29997,00\

I

\

29997.00\
I

022

I
~---_.~

\ '

\
\

43987,501
I

39,1000 \

t
I

~.J .w. _.- ,J

AlI1UiClá~a L.Cdndido
OAB/MG 136375
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094'r 3,0-00~-Tc:;i~ãC~I;;Ti4410::-Fi~'êaq{;:;-tSimp-~:caixa C~n-Z4 Unidades -\ 86,0000i. 258,00\

\ 124 IAgulha 3 Cm. (.TeChllofio ) . ." . \ '. .. . . I
j fU,,;dod,, i . I \.

095 1- 30000 . Iê;'""COmIl44lí-:FloC'tgo' Slmpl" 5·0.Col~ Com24Uoid;d" :1----;,;:1-- ---~~-~I
" \24 .' . \.Agt.I..lh.a 3 Cm. (Technofio ) 8, 00 i 8., OI

, V"ld,d" I IT (O(--l'caixã'co;';:;\~;~27 - Lâmina De Bisturi N.9 10. Caixa Com 100 -----'\
, 112 \ 5,0) ) 1100 '\ 23;9000 119,50

\

Unidades. (Advantive) 'I

Unidade 1 _J \ I

113 --15000; 6uxãCínnl14428 - Lâmina De Bisturi N.Q 11. Caixa Com 1.0000\- -------1
. 100 \Unidades. (Advantive) \ 23.9000 \ 358.50 \

Unidades i i i.:~-:t--- ---- ..- ....-----------....._---- ---l-.---- ---',
I C.alxa COm\14429 _ Lâmina De Bisturi N.Q 15. Caixa Com 100\ I .

114 I 15,0000 100 ,Uold,d", (Ad"n"" 1 23,9000 \ 350,5. \

t·- 5 000-0 "·\~an;~~C~I;h4430---i.ãmln' D' Si'MI NT2LC.I" Com 1001 '\ ": 115 I' I O '.' 23,9.0.0.0 119.50 i
, )10 lUl1ldades.(Advantlve) í

1,. f l'~l~J~~,~, ffi.m~'2~ C'~~0~~I\-_~'~8;~

. \Unidades. (Advantive) I -~~ ~---!--._--- _~------,L--- ...",._-_.__~_i_"._",,---",_..__J
I ICaixa Com i1432B - Luvas De Procedimento Tamanho G, Com \ \ ;

123 ',300,0000; 100 \ Indicação Para Uso Hospitalar, Resistente. Caixa Com 100 28,0000 \ 8400,00\

1- __ \~nid~~~;d~ni~~es. (Descarpack )_ .. ~ ..._~--__J---.-----J
124 :.2000,o000 I' ...~~l;'com! ~::I~~';O~~':~,~~o~::::~~R'~:':'~:~:~' ~m C;;; \ 28,0000 \. 56000,00 ~

, lU nid,d.. iUnidades, (o",",p,", 1 ,i
~ .\_ . __. -L -_.-.-..~----'~- ,_----- _-- L-- -- - -1
\ Caixa Com \14331 _ Luvas De Procedimento Tamanho P. Com I

125 : 2S00,0000 itoO ilndl"ção Para Uso"",pltal,,·, R"I""'''' C,I" Com100 28,0000 I 70000,00'

.Unidades .Unidades. (Descarp,ac1<)
I\ -- , ---:-'114336-~-Máscara N95, En-;balad~--I~-divjdu~lmente 44,BOo-ol·,.----2-24-0-.0-0-~

50,0000 iUnidade,', \ (Dcscarpacl<) I It I

---- :143~}T---_---p;;pêl ,_Té-;;;;iê;-- Mitimetrad;--p~---r-----_I:

:Elctrucardiógrafo Ecg Blonct - 210mm X 30m. Papel \ ; ,
\Térmico Para Ecg. Fabricado Com Matéria.s primas_ I)e\ :
:Alta Qualidade, Este Papel Proporciona Õtíma 6· O I 1320.00

\Sensibilldade Para ..lmpreSS.ãO. Térmica E Excelent ..e) 1 ,50 0\
\Fixaçã.o. Aceita Registro Por Cabeça Térmica, Sem I
IiContato Com O Papel. Indicado Para Uso Nos II .

IEletrocardiõgrafos Da Bionet Modelo Cardio 7. Produto '
IDe Longa Durabilidade, Fornece Um Registro De ImagenS I J
\i4349' Papel .. Térmico Militn~ Para -'-i---'~--"\
I; Eletrocardiógl-afo Ecg Biúnet - 216mm X 30m Papel
\TérmiCO Para Ecg. Fabricado Com Matéria.s Primas _De
,Alta Qualidade. Este Papel ProporCiona Ótlma \
\Sensibilidade Para Impressão Térmica E Excelente
I: Fixação. Aceita Registro Por Cabeça Térmica, Sem \
:Contato ~om O Papel. Indic.ado Para Uso Nos \
.Elerrocardlógrafos Da Blonct Modelo c".-dl""aro 2000·1
Produto De Longa Durabilidade, Fornece Um Registro De
1111:lgens Nítido. Papel Para Exame De E\etrocardiogr,\ma \
I_ Papel Pal'a Eletrocal'diógrafo - Papel De Ecg - Rolo De \

\ Papel Para Ecg (Libema ) I
,_ ..L.. . .l.- _ .._ . ._.._" .._._"'_.. ._"'._._.~_____L

___J

\

136 80,0000

I,
I

\Unidade

\
\

1 -
,
-\-

\
\
I
\Unidade
I'[37 ao,OOOO

ÁJ\1Ul Cl~ja L, Côndido
.. OAB/MG '136.375

\
!
I
\
I

16,5000\

I
1320,001

4
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~

+t 1_---------;---::----- - ------ - _----. -- ------1·- -1
14-1 30.0000 [Ilnldade 1,4354 - Pinça ~lIle Curva, Aço Inox De Alta Quahdade, 24.80001 744,001

_ ___ _~ __l_ __ :n3nl~_~~roxlmado Bcm (Abc) -- ---=t---JI 14360 - Prancha De Madeira Confeccionada Em I

\

I Compensado Naval De l8mm, Utilizada Para , I

\ Ilmobilizaç. ão No Transporte De Emergência, ResistênCia I I

\

. ,Para Peso De Vitima De Até 125 Kg, Orifícíos Para I

\
. IColocação De Cintos De Segurança, Pintada Em Verniz 1

145 \ 20000 .Unidade I 2580000 I 51600 I
,. I' \ Naval, Bordas E Cantos Arredondados. Dois Suportes .. i .. I ' i

'ILongitudinais Fixados Com Parafusos Sem Saliência, I

\ :Medida.s Aprox, De 1,88j{0,45. Podendo Ser Forneciâa 1\
\ \MOd. Reta / Anatôrníca, Acompanhado Com 3 Cinto De
I Nylon ComAFivela D'En,." "pldo Feito D' Poli" eta l \ I
_I --+- ~C~21_2~~tros De Comprimento. (Resgat_e.~~t______ ___ " _..----J
I I 114399 - Seringa Descartável 03ml Sem AgUU13.

; \Embalagem Estéril Em Papel Grau Cirúrgico, Com I '

IICaixa Com \Abertura Em Pétala. Embalada lndi\'idllalmente. Com I :
375.0000 100 iDados De Identificação. Tipo De ES.terilização, C.'OI11Data 12,0000 \ 4500,00! \

Unidades \.Da Fabricação E Da·Validade, .Número Do Lote E Registl_r. \.
\ \No Ms. Apresentar Certificado De Boas Prática.s De '. !

I \Fabricação (Cbpf) - Anvlsa. (Rymco) i I,
\ \ \ I__ I --i_ _.~_.~ ..~.. ~ ~ __ ._.~ _,_._-,,_.~._. __ ..~-_ .._--~'----~"'".,- 'o, __,.-.W' .+--.-._.-.-._.~' --·- .......--1

, '14401 _ Seringa Descartá\'el 10ml Sem Agulha.] I

\ \ Embalag.em Estéril Em Papel Grau Cirúrgico, Com I
\C;;IixaCom \Abertura Em Pét'lla. Embalada Indi\'idualmente. Com \

375.0000 \100 IDados De Identificação, Tipo De Esterilização, Com Data I
IUnidades .Da Fabricação E Da Validade, Número Do Lote E Registro I
\ \No Ms. Apresentar Certificado De Boas Práticas De 1'1

L IFabricação (Gbpf) - Anvísa. (Rymco)_ ......_ .._..... ..----.-.-----.-...--..---..--L-.
\ 11020 - Tubo A Vácuo Para Coleta De Hemograma C/I \

21 2

I . : 'd. I Edta, Tampa Roxa, Aspiração De 2,0 MI, Para Coreta\' 04400 132000\
3000.00001Ulll aue .. .. C· fi' E S' E '\ ' .

\ ! !•..pediatnca. Com Tampa uja Super ele xterna eja 'Ln\ I
, \ .Relevc (Ranhuras). (Biocon) 'i

216
-1\... " _Ji\ ':----114485 - Tubo Endotraq~d.ulto:coffi-B~ã-;;:-N.Q 6.0í----;;~~1-'---~~-~~

2.::>.0000 UllIc\ac\e \.(V' I Id) . •. I ' ,, tta go ' I

t-- 222- I 25,OOO;\li-un~;adC-\1(-V4~911-IdT}UbO~q~~-;;lÃdulto,C;-mBâião, -N:O g'O'LI --~;~;~~~t-'~--·-94.~:,
I \ \ tta go I '

1oo,oo~o-tunidade1 C4SÓOFI':~ál\'ul;-R(le!~~b;)lad~pâ;;-Óli~d;;~ -D~~-o;agênlo\ 1~~;OOO 1\ 19500,00 \
I orn • uxomerro: a '

_ . _ i, ~-~:-=--- ,_..=_~~-_:_..~-~~-~-=-~=:~--~alorTotád-R$3~~\

159

25,5000
I

9562.501

161

i
I, -

I

--i

231

2. DOVALOR
o VALOR GLOBAL DA PRESENTEATA É DE RS354.112,10 (TREZENTOS ECINQijENTA E QUATRO MIL CENTO fi

DOZEREAIS E DEZ CENTAVOS).

3 _DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA EVINCULAÇÃO

3.1 Asdotações orçamentárias destinadas ao pagarnento dos materiais Iicitad'os estão pl'e\'is~a e Indicadas pelas áreas
competentes da PI~EFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS !lO exercido d.e 20.20.290/3.3.90.30.00 - Fonte:

102.

5

Anna~aL. C8ndido
'OAB/MG 136.375
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Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br

Prefeltura

CAJATII=
EDUCAR PARA CRESCER

54 1 100 Unidades

ESTETOSCÓPIO SIMPLES AOUL TO -
Baixo peso Diafragmas de alta
sensibilidade Tubo moldado em PVC
de peça única para melhor
transmissão do som; Tubo moldado
em PVC de peça única para melhor
transmissão do som 1 ano de
Garantia.

R$
10,2000 8ioland

55 1 20 Unidades

ESTETOSCÓPIO SIMPLES INFANTIL
- Baixo peso Diafragmas de alta
sensibilidade Tubo moldado em PVC
de peça única para melhor
transmissão do som 1 ano de Garantia

R$
10,5100 8ioland

113 1 Unidade

Reanimador pulmonar manual
timpo Ambú adulto, com balão
auto-ínflável em silicone, válvula de
admissão de ar com conexão para
entrada de oxigênio. Acompanha: -- 1
mascara com bojo transparente e
coxim em silicone tamanho adulto; -
Válvula unidirecional com
acoplamento externo para a mascara;
- Válvula de escape (pop-oft); -
Válvula de controle com bolsa
reservatório de oxigênio e extensão
com conector, acondicionado em
bolsa para transporte.

R$
172,4500 MO

115

50

Unidade

Reanimador pulmonar manual
timpo Ambú ueo-natal, com balão
auto-inflável em silicone, válvula de
admissão de ar com conexão para
entrada de oxigênio. Acompanha: -- 1
mascara com bojo transparente e
coxim em silicone tamanho ueo-natal:
- Válvula unidirecional com
acoplamento externo para a mascara;
- Válvula de escape (pop-off]: -
Válvula de controle com bolsa
reservatório de oxigênio e extensão
com conector, acondicionado em
bolsa para transporte.

R$
183,1400 MO

Assinatura: 27.05.2020. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTONPEREIRA DOSSANTOS- Pregoeiro. LUCIVALJOSÉCORDEIRO- Prefeito Municipal.

1 10

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nQ 039/2020-12 - Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati - SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nQ 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio de sistema Eletrôníco, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: TERRA SUL COMÉRCIO
OEMEDICAMENTOS LTOA - ME. vencedora dos se uintes lotes:
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59

79

89

Fita auto-clave 19 mm x 30 m - Fita
indicadora de esterilização à VAPOR.
Indicada para aderir a uma variedade
de pacotes, incluindo tecidos de
algodão e papel. A viragem ocorre em
listras negras bem identificáveis.
Antes da utilização a fita possui
coloração bege sem listras e após a
autoclavagem a fita apresenta
coloração bege com listras negras e
bem identificáveis. Medida: 19mm x
30 metros e espessura de O,18mm.
com registro no Ministério da Saúde.
Validade mínima de 2 anos da data da
entrega.

R$
3,3900

Rolo com 30300 Masferfix1 metros

Luva estéril cirúrgica 7,0 - Luva
cirúrgica, confeccionada em látex
natural, esterilizada a raio Gamma
Cobalto 60, formato anatôrníco,
flexibilidade, resistência e
sensibilidade táctil adequadas a sua
finalidade, punho reforçado na borda,
lubrificada com pó bioabsorvível pelo
organismo, tamanho 7,0, embalada
em envelope contendo 1 par, selado à
quente nos quatro lados, sendo que
no lado superior deve possuir abas
que permitam abertura asséptica do
material, constando os dados de
identificação, procedência, data de
fabricação / esterilização, prazo de
validade, nº do lote e registro no
Ministério da Saúde. Validade mínima
de 2 anos da data de entrega.

R$
2,140050001 Par Sanro

Máscara para proteção contra os
bacilos da Tuberculose. Contém
99% BFE para partículas de 0,1
microns. Hipoalérgica, fluído
resistente e confortável, possui clips
nasal que se molda facilmente aos
diferentes tamanhos e tipos de rosto.
Validade mínima de 2 anos da data de
entrega.

R$
8,1300

1 10000 Unidade Tayco

Assinatura: 27.05.2020. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTONPEREIRA DOS SANTOS- Pregoeiro. LUCIVALJOSÉCORDEIRO- Prefeito Municipal.
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Atadura de crepe, medindo 6 cm de
largura x 1,80 metros de
comprimento cor natural, com 13
fíos/cmê, constituído de fios de puro R$200 1 50000 Unidade algodão retorcidos proporcionando 0,3200 Andreoni
elasticidade e resistência na medida
certa, embalada individualmente.
Validade mínima de 2 anos da data da
entrega.
Atadura de crepe, medindo
aproximadamente 15 cm de
largura x 1,80 metros de
comprimento, constituído de 13

201 1 96000 Unidade fíos/cmz de puro algodão, bordas R$ Andreonidevidamente acabadas, elasticidade 0,4800
adequada, uniformemente enroladas,
isenta de quaisquer defeitos,
embalada individualmente. Validade
mínima de 2 anos da data da entr~a.

Assinatura: 27.05.2020. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTONPEREIRADOSSANTOS- Pregoeiro. LUCIVALJOSÉCORDEIRO- Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nQ 039/2020-2 - Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati - SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nQ 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: SALVI. LOPES & elA.
LTDA ME d d I- I vence ora os segumtes otes:
Lote Item Qtd Emb Descrição do ol!i_eto_1resumid'!)_ UNIT MARCA

Absorvente geriátrico
incontinência extra com 20
unidades: Absorvente para perdas

2 1 100 Pacote com urinárias moderadas a grave, R$ Dry20 unidades elimina o odor e abaixa o Ph da 10,1900
urina. Absorve 300 mI. Validade
mínima de 2 anos da data de
entrega.
Almotolia plástica branca, bico

12 1 100 Und reto, com tampa presa ao bico, R$ 5,9800 JProlabcapacidade de 250 mi, graduada na
lateral, autoclavável.
Almotolia plástica branca, bico

13 1 100 Und reto, com tampa presa ao bico, R$ 7,1200 [Prolabcapacidade de 500 mi, graduada na
lateral, autoclavável.
Bacia redonda - bacia redonda em

16 1 50 Peça aço inoxidável, dimensões: 41,8 x R$ Fava8,5 cm; capacidade de 6300 mi, 389,9900
material em aço inoxidável.
Bandeja retangular lisa, em aço R$17 1 50 Peça inoxidável, dimensões: 30x20x4 cm, 98,0000 Fortinox
material em aço inoxidável
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CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% -
100 ML - Indicada para a
degermação nas mãos de
profissionais que trabalham em
áreas críticas. Na degermação do
campo operatório. Em banhos pré-

31 1 2000 Frasco com cirúrgicos de pacientes e recém- R$ 4,6849 Vicphanna100 mi nascidos. Em pacientes sensíveis a
compostos iodados. Capacidade:
100 mi - Frasco almotolia
descartável Com Registro no
Ministério da Saúde. Validade
mínima de 2 anos da data da
entrega.
Colar de Resgate Cervical G - Colar
de resgate em polietileno de alta
densidade, revestido em EVA,

33 1 50 Unidade velcro, suporte mentoniano, R$ ResgateSPabertura frontal para análise do 28,9500
pulso carotídeo e abertura para
palpação e ventilação da nuca.
Diversas cores.
Colar de Resgate Cervical M -
Colar de resgate em polietileno de
alta densidade, revestido em EVA, R$34 1 50 Unidade velcro, suporte mentoniano, ResgateSP
abertura frontal para análise do 17,8700

pulso carotídeo e abertura para
palpação e ventilação da nuca.
Colar de Resgate Cervical P- Colar
de resgate em polietileno de alta
densidade, revestido em EVA,

R$35 1 50 Unidade velcro, suporte mentoniano, ResgateSP
abertura frontal para análise do 33,8500

pulso carotídeo e abertura para
palpação e ventilação da nuca.
Colar de Resgate Cervical pp -
Colar de resgate em polietileno de
alta densidade, revestido em EVA,

36 1 50 Unidade velcro, suporte mentoniano, R$
ResgateSPabertura frontal para análise do 16,8900

pulso carotídeo e abertura para
palpação e ventilação da nuca.
Diversas cores.
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47

56

64

70

1 200 Frasco

Unidade

Frasco
almotolia
descartável

Unidades

Detergente enzimático 1000 mi,
indicado para auxílio de limpeza de
artigos cirúrgicos em geral,
endoscópios e instrumentos
microtubulares. Suas 3 enzimas
(amilase, lipase e protease)
garantem a remoção completa de
impureza dos instrumentais, além
de formulação ser adequada tanto
para uso manual quanto para uso
em máquinas automáticas.
Utilização de 5 mi do produto para
cada litro de água. Embalado em
frasco plástico. Validade mínima de
2 anos da data da entrega.
Fio de sutura agulha traumática
(cortante) nylon 4.0 - Fio cirúrgico
sintético, nylon preto, inabsorvível
de poliamida, monofilamento,
diâmetro 4-0 cm, com agulha 3/8
circular triangular cortante de 1,5
cm, comprimento do fio 45 cm. e
registro no Ministério da Saúde.
Validade mínima de 2 anos da data
da entrega.
Gel, incolor e inodoro,
especialmente desenvolvido e
fabricado com matérias primas
importadas, para uso como meio de
contato para transmissão ultra
sônica, ecógrafos e dopplers, não
gorduroso, humectante e solúvel em
água o que favorece sua remoção
dos transdutores e da pele,
proporcionando, ainda, entre um e
outro uma película suave e
deslizante; pH neutro; facilmente
absorvível por guardanapos de
papel, algodão ou qualquer outro
tecido, o que favorece sua remoção
após exame, envasado em frasco
almotolia descartável com no
mínimo 2S0gr e máximo de 300 gr,
constando os dados de identificação,
procedência, data de fabricação I
validade, nº do lote e registro no
Ministério da Saúde. Validade
mínima de 2 anos da data da
entrega.
Kit pi inalação contendo 1 máscara
+ copo medidor - Infantil extensão
com conector verde 9/16" (18UNF).
Validade mínima de 2 anos da data
da entrega.
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1 500

5001

R$
24,8500

R$
17,1567

R$ 5,3900

R$ 5,9900

Icaraí

Shalon

Carbogel

Daru
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Assinatura: 17.06.2020. Vigência: 12 meses. Proponentes: 32. Cajati, 17 de junho de 2020.
IAILTONPEREIRADOSSANTOS- Pregoeiro. LUCIVALJOSÉCORDEIRO- Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 045/2020-5- Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati - SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 033/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a AQUISIÇÃODE MATERIAISDE ENFERMAGEM,CURATIVOSE INSUMOS
EM GERALDE MATERIALDE ENFERMAGEMPARAUSO DO PRONTO ATENDIMENTO, PASCE
ESF'S DO MUNICÍPIO DE CAIATI - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de
PREGÃO, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de Preços (SRP).
Detentora do Termo de Registro de Preços:SALVI. LOPES & elA. LTDA - ME, vencedora dos
seguintes lotes:
Lote Item Qtd Emb Descrição do objeto (resumida) UNIT MARCA

11

12

13

28

47

50

1 50 Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pinça KeJly- para procedimento geral
- 12 cm; confeccionada em aço inox
de 1ª qualidade, embalada
individualmente em saco plástico
constando externamente os dados de
identificação e procedência
Protetor ocular adulto, especialmente
para a terapia aderente, impossibilita
estímulos luminosos, medindo 82 mm
x 57 mm. Validade mínima de 2 anos
da data de entrega.
Protetor Ocular infantil

1 1000

especialmente para a terapia
aderente, impossibilita estímulos
luminosos, medindo 63 mm x
45 mm. Validade mínima de 2 anos da
data de entrega
Colar de Resgate Cervical para RN -
Colar de resgate em polietileno de
alta densidade, revestido em EVA,
velero, suporte mentoniano, abertura
frontal para análise do pulso
carotídeo e abertura para palpação
eventilação da nuca. Diversas cores.
Tala metálica de alumínio para
imobilização do dedo, uso ortopédico,
tiras de alumínio com pontas de
formato arredondado, moldável,
revestida em um dos lados com
espuma PU de densidade espacial.
Aplicação: imobilização de dedos,
medidas aproximadamente 12 mm de
largura x 18 cm de comprimento,
embalagem plástica resistente.
Validade mínima de 2 anos da data da
entrega
Termômetro digital com temperatura
interna e externa com máxima e
mínima. Visor em cristal liquido de
fácil visualização função Cº/Fº botão
liga/desliga para uso em geladeira e
transporte de vacinas.

1 1000
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1 20

1 300

1 100

R$
39,9900

R$
15,0000

R$
15,0000

R$
14,9000

R$
0,8000

R$
69,9900

Cassiflex

Copertina

Copertina

Resgate SP

MSO

[Prolab

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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Hipoclorito de sódio: concentração -
dosagem 1% em cloro ativo, forma

54 1 6000 1 Litro em farmacêutica solução, forma de R$ Ciclofarmafrasco apresentação 1 litro frasco, 5,0000
desinfecção de superfície de
materiais.

Assinatura: 17.06.2020. Vigência: 12 meses. Proponentes: 32. Cajatí, 17 de junho de 2020.
JAILTONPEREIRADOSSANTOS- Pregoeiro. LUCIVALJOSÉCORDEIRO- Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços ng 045/2020-6- Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati - SP. Modalidade: Pregão Eletrônico ng 033/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a AQUISIÇÃODE MATERIAISDE ENFERMAGEM,CURATIVOSE INSUMOS
EM GERALDE MATERIAL DE ENFERMAGEMPARA USO DO PRONTO ATENDIMENTO, PASC E
ESF'S DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de
PREGÃO, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de Preços (SRP).
Detentora do Termo de Registro de Preços:PONTUAL COMERCIAL EIRELI, vencedora dos
seguintes lotes:
Lote Item Qtd

15 1 300 Clean
Teste

MARCADescrição do obíeto (resumida)Emb UNIT
INDICADORBIOLÓGICO- Ampolas
contendo esporos que permitem
monitoração do funcionamento da
Autoclave, oferecendo, com seu uso
periódico, confiabilidade e segurança
ao processo de esterilização.
Conforme NBR ISO 11138-3, cada
ampola contém em seu interior uma
população definida de GEOBACILLUS
STEAROTHERMOPHILUSque irá
reagir sensivelmente ao processo,
indicando a eficácia do ciclo de
esterilição, após o período de
incubação. Resultado em 24 horas.
Apresentação: Caixa com 10
unidades. Validade mínima de 2 anos
da data de entrega

R$
6,6500

Unidade

Assmatura: 17.06.2020. Vigência: 12 meses. Proponentes: 32. Cajati, 17 de junho de 2020.
JAILTON PEREIRA DOSSANTOS- Pregoeiro. LUCIVALJOSÉCORDEIRO- Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços ng 045/2020-7- Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati - SP. Modalidade: Pregão Eletrônico ng 033/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a AQUISIÇÃODE MATERIAISDE ENFERMAGEM,CURATIVOSE INSUMOS
EM GERALDE MATERIAL DE ENFERMAGEMPARA USO DO PRONTO ATENDIMENTO, PASe E
ESF'S DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de
PREGÃO, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de Preços (SRP).
Detentora do Termo de Registro de Preços:MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTOA, vencedora dos se uintes lotes:
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Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-16 - Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati - SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: GOLDENPLUS -
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP. vencedora dos

Iseguintes otes:
Lote Item Qtd Emb Descrição do obieto (resumida) UNIT MARCA

Máscara cirúrgica, moldada de
fibras sintéticas de rayon, viscose e R$88 1 30000 Unidade poliéster, fios não trançados. Com 7,4348 Farmatex
elástico. Registro no M.S. Validade
mínima de 2 anos da data de entrega.

Assinatura: 27.05.2020. VIgência: 12 meses. Proponentes: 30. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTONPEREIRA DOSSANTOS- Pregoeiro. LUCIVALJOSÉCORDEIRO- Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-17 - Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati - SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: COMÉRCIO DE
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSULLTDA d d II vence ora os seguintes otes:
Lote Item Qtd Emb Descrição do obíeto (resumida) UNIT MARCA

Otosc6pio cabo de metal 2,5 V:
Lâmpada 2.5V de alta qualidade de
iluminação; Conexão para otoscopia
pneumática; Lente giratória com
aumento de 4 vezes; Controle de R$ MDMark92 1 20 Unidades intensidade da luz e ligaidesliga; 279,0000 IIEspéculos de ouvido autoclaváveis;
Cabo em metal recartilhado, melhor
ergonomia e segurança; Acompanha
prático estojo com compartimentos;
Transmissão da luz de forma direta

Assinatura: 27.05.2020. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTONPEREIRADOSSANTOS- Pregoeiro. LUCIVALJOSÉCORDEIRO- Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-18 - Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati - SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: Co Bo SOMÉDICO
CIENTÍFICA S A vencedora dos se uintes lotes:
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97

98

168

50 Rolo

Papel grau cirúrgico 30 cm x 100
metros - composto de papel grau
cirúrgico e filme laminado
poliéster jpolipropileno. Combarreira
bacteriológica, laudo de citotoxidade,
laudo de filtração virai (VFE)
atendendo a norma NBR 14990 -
Sistemas de embalagem grau
cirúrgico para a Saúde e Registro na
ANVISA.Compatível para máquina
seladora manual de embalagens
confeccionadas em papel grau
cirúrgico de uso médico e
odontológico. Contendo ainda
indicadores químicos que mudam de
cor após entrar em contato com
agentes esterilizantes nos processos
de vapor saturado ou óxido de
etileno, selagem tripo sentido de
abertura do envelope. Validade
mínima de 2 anos da data da entrega.

1

1 Rolo

Papel grau cirúrgico 5 cm x 100
metros - composto de papel grau
cirúrgico e filme laminado
poliéster jpolipropileno. Combarreira
bacteriológica, laudo de citotoxidade,
laudo de filtração virai (VFE)
atendendo a norma NBR 14990 -
Sistemas de embalagem grau
cirúrgico para a Saúde e Registro na
ANVISA.Compatível para máquina
seladora manual de embalagens
confeccionadas em papel grau
cirúrgico de uso médico e
odontológico. Contendo ainda
indicadores químicos que mudam de
cor após entrar em contato com
agentes esterilizantes nos processos
de vapor saturado ou óxido de
etileno, selagem tripo sentido de
abertura do envelope. Validade
mínima de 2 anos da data da entrega.

50

Unidade

Sonda uretral descartável 06 -
estéril: Toda confeccionada em PVC
atóxico e flexível, possui conector
com tampa e dispõe de orifícios
cuidadosamente elaborados para não
causar desconforto ao paciente.
Comprimento 40 cm. Embalada
individualmente. Esterilizada á gás
Óxido de Etileno. Validade mínima de
2 anos da data da entrega.

1 6000
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112,2700 Hospflex
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19,6600 Hospflex

R$ 0,4300 Markmed
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24 1 Unidades

Catéter nasal tipo óculos infantil:
Cateter para oxigênio confeccionado
em P.V.C.atóxico e flexível. Permite
aplicações de oxigênio com excelentes
níveis de aproveitamento, graças a
perfeita adaptação do conector a
cavidade nasal do paciente. Devido ao
ajuste preciso que o tensionador
proporciona, associado a flexibilidade
do tubo, pede-se usar este cateter por
vários dias sem provocar desconforto
no paciente. Embalado em papel grau
cirúrgico/filme de poliéster.
Esterilização: gás óxido de etileno.
Validade mínima de 2 anos da data da
entrega.

R$
2,5000

MarkMed
Óculos

57

500

1 Unidade

Fio de sutura agulha traumática
(cortante) nylon 5.0 - Fio cirúrgico
sintético, nylon preto, inabsorvível de
políamída, monofilamento, diâmetro
5-0 cm, com agulha 1/2 circular
triangular cortante de 1,5 cm,
comprimento do fio 45 cm. e registro
no Ministério da Saúde. Validade
mínima de 2 anos da data da entrega.

R$
8,5000

Shalon
nylon

58

2400

1 Unidade

Fio de sutura agulha traumática
(cortante) nylon 6-0 - Fio cirúrgico
sintético, nylon preto, inabsorvível de
poliamida, monofilamento, diâmetro
6-0 cm, com agulha 1/2 circular
triangular cortante de 1,5 cm,
comprimento do fio 45 cm. e registro
no Ministério da Saúde. Validade
mínima de 2 anos da data da entre~ga.

R$
9,0000

Shalon
nylon

165

2400

Unidade

Sonda nasogástrlca longa n!! 18,
confeccionada em polivinil, atóxico,
flexível, transparente, silíconízada,
embalada individualmente em filme
de polietileno, constando
externamente os dados de
identificação, procedência, data de
fabricação e validade, nº do lote,
calibre e registro no Ministério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.

R$
8,9000

MarkMed
longa

1 1500

Assinatura: 27.05.2020. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30. Cajati, 27 de MaIO de 2020.
JAILTONPEREIRADOSSANTOS- Pregoeiro. LUCIVALJOSÉCORDEIRO- Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-7 - Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati - SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: LUMAR COMÉRCIO DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, vencedora dos seguintes lotes:
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Lote Item

39

68

71

85

86

87

_Qtd Emb Descrição do objeto (resumida) MARCAUNIT

1 Unidade
Coletor de urina adulto descartável
com cordão, capacidade mínima Mark Med
2.000 mI. Validade mínima de 2 anos R$ 0,360010000

da data da entrega.

1 Kit
Kit de Cânula de Guedel nº (O a 5)
cânulas orafaringe em PVC flexível,
prolipropileno. Validade mínima de 2
anos da data de entrega.

50

1 Unidade

Lâmina para microscopia fosca,
lapidada, medindo 26 x 76, espessura
1,1 a 1,3 mm, constando os dados de
identificação e procedência. Validade
mínima de 2 anos da data de entrega.

3000

1 200 Rolo com 25
metros

Malha tubular 10 cm - Malha tubular
com aproximadamente 10 cm de
largura, constituído de fios de
algodão, tipo punho simples. Amalha
deverá apresentar elasticidade
adequada, isenta de quaisquer
defeitos, em rolo com 25 metros de
comprimento, embalados de acordo
com a praxe do fabricante, trazendo
externamente os dados de
identificação e procedência nacional.
Validade mínima de 2 anos da data de
entre_ga.

1 200 Rolo com 25
metros

Malha tubular 15 cm - Malha tubular
com aproximadamente 15 cm de
largura, constituído de fios de
algodão, tipo punho simples. A malha
deverá apresentar elasticidade
adequada, isenta de quaisquer
defeitos, em rolo com 25 metros de
comprimento, embalados de acordo
com a praxe do fabricante, trazendo
externamente os dados de
identificação e procedência nacional.
Validade mínima de 2 anos da data de
entrega.
Manta cobertor térmica

Unidades

aluminizada; - Confeccionada em
poliéster metalizada de 23 microns; -
Indicada para o resgate de pacientes,
quando for necessário manter o calor
do corpo, evitando o "choque
térmico"; - Malha tubular com
aproximadamente 20 cm de largura; -
Produto inflamável (manter longe do
fogo);Tamanho 2,10Xl,40 -Adulto

1 30
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R$
17,0000 João Med

R$ 5,3000 Labor
Import
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18,0000 Ortom
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350 Ácido tranexâmico 50
intravenoso injetável com 5 mi

mg/rnl ampolas R$ 3,4147
Zyddus
Nikkho

Transamin
Assinatura: 01.06.2020. Cajati, 01 de junho de 2020. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.

Extrato de Termo de Aditamento em virtude de alteração de preços do Termo de Ata de Registro
de Preços nº 30/2020-1 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 30/2020 (ata de Registro de Preços),
que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de material
de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde, por período de 12 (doze) meses
na modalidade de PREGÃO, por meio de sistema Presencial, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: S. V. BRAGA IMPORTADORA - ME,

d . I di dten o o seguinte ote a íta o: -
Lote Item Qtd Emb Descrição do obieto (resumida) UNIT MARCA

Abaixador de língua (espátula de
MADEIRA), descartável, formato
convencional liso, superfície e bordas
perfeitamente acabadas, espessura e

1 1 35.000 Und largura uniforme em toda a sua R$ Estiloextensão, medindo aproximadamente 0,0325
14 cm de comprimento; 1,4 cm de
largura; 0,5 mm de espessura;
Validade mínima de 2 anos da data de
entrega. ,

Assinatura: 02.06.2020. Cajati, 02 de Junho de 2020. LUCIVAL JOSE CORDEIRO - Prefeito
Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nQ 041/2020-1- Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati - SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 022/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa especializada para serviços de alinhamento,
balanceamento, cambagem, desmontagem, montagem e rodízios de pneus para os veículos da
Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de
PREGÃO, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de Preços (SRP).
Detentora do Termo de Registro de Preços:IR PONTO PNEUS LTOA - EPP:

LOTE QTDE DESCRIÇÃODOS SERVIÇOS VALOR
UNITÁRIO

Conjunto alinhamento, balanceamento, cambagem,
001 54 montagem, desmontagem e rodízio de pneus para R$ 246,00

veículos categoria 01
Conjunto alinhamento, balanceamento, cambagem,

002 24 montagem, desmontagem e rodízio de pneus para R$ 290,00
veículos categoria 02
Conjunto alinhamento, balanceamento, cambagem,

003 32 montagem, desmontagem e rodízio de pneus para R$ 420,00
veículos categoria 03

Assinatura: 02.06.2020. Vigência: 12 meses. Proponentes: 02. Cajati, 02 de junho de 2020.
BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA - Pregoeira. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 042/2020-1- Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati - SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 024/2020 (ata de Registro de
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Preços), que objetiva a Aquisição de fitas e lancetas para uso do Departamento de Saúde do
Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio
de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços:CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO
HOSPITALARES LTDA:

Lote Item Qtd Emb Descrição do obleto Unit Total Marca
Tiras com área reagente para
verificação de glicemia capilar,
com qualquer quirmca
enzimática, método de leitura
através de fotometria ou
amperometria. A faixa de
medição deverá estar entre
20mg/dl á 600mg/dl
aceitando-se os valores

1 1 600.000 Unidades inferiores a 20 mg/dl, ou R$ R$ OKMETERsuperiores á 600 mg/dl, O 0,33 198.000,00
fornecedor das tiras terá que
fornecer os aparelhos em
comodato. De imediato o
fornecedor terá que fornecer
650 aparelhos. Os demais
aparelhos deverão ser
fornecidos conforme a
necessidade do município
mediante solicitação.
Lancetas para teste de
glícernia, estéreis, descartáveis,
para punção digital, em aço
inox, ponta em bisel, embutida
em corpo plástico ou outro
material compatível, com R$ R$2 1 600.000 Unidades tampa protetora de fácil 0,16 96.000,00 ORBISPHARMA
remoção, com trava de
segurança, contendo agulha
que retrai automaticamente,
conforme NR 32, agulha tipo
28G que tiverem profundidade
de até 1,8 mm.
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Assinatura: 02.06.2020. Vigência: 12 meses. Proponentes: 11. Cajati, 02 de junho de 2020.
BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA - Pregoeira. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nQ 043/2020-1- Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati - SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nQ 042/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de teste rápido para diagnóstico da COVID-19 igG/igM, por
período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio de sistema Eletrônico, através
de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços:LANG E
FILHOS MATERIAL HOSPITALAR:
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Emb Descrição do objeto Unit
Teste rápido para COVID-19- Kit de teste
contendo dispostivo de teste, pipetas
capilares, , tampão diluente e instrução de
uso. Teste rápido para diagnóstico da
COVID-19 j Sars-CoV-2 j 2019-nCoV.
Técnica de ensaio imunocromatógráfico
para detectar anticorpos (IgM e IgG) no
sangue total ou soro ou plasma dosados em
linhas separadas, obtendo resultados

Unidade separados para IgM e IgG. Com R$ 85,05
interpretação visual ou leitura
automatizada; Validade mínima após
entrega de 6 (seis) meses; Acondicionado
em embalagem apropriada e reforçada que
garanta a integralidade do produto; Rótulo
com número de lote e número de registro
na ANVISAjMS; Data de fabricação e
validade. Composição e procedência,
conforme legislação vigente.

EDUCAR PAR4 CRESCER.

Total

R$
85.050,00

Marca

LANGSARS
COV2

ANTIBODY
TEST

Lote Item Qtd

1 1 1000

Assinatura: 04.06.2020. Vigência: 12 meses. Proponentes: 12. Cajati, 04 de Junho de 2020.
BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA - Pregoeira. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 044/2020-1- Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati - SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 044/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a AQUISIÇÃODE CAMISETASEM POLIVISCOSE,PARA DIVULGAÇÃODE
EVENTOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA MUNICIPALIDADE,por período de 12 (doze)
meses na modalidade de PREGÃO, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços:IM INDÚSTRIA DE
CONFECCÕESE BRINDES EIRELI - EPP vencedora dos seguintes lotes:
Lote Item Qtd Descrição do objeto (resumida) Unit MARCA

Camiseta em poliviscose, tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, P, M, G, GG e EXG, na cor branca, personalizada, a
arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos:
Aniversário do Município, Desfile Cívico, Projeto
"Professor que faz a diferença", Proerd, Conferência

1 1 2200 Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto R$ 8,50 ,M
Caminhada para a Vida, PNAIC, Convênios e outros),
serão definidos e repassados posteriormente pela
CONTRATANTE, á CONTRATADA quando da sua
aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia),
podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas
costas das camisas
Camiseta em poliviscose, tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, P, M, G, GG e EXG,colorida (cor a ser definida pelo
Departamento requisitante), personalizada, a arte
alusiva a cada data comemorativa (Exemplos:
Aniversário do Município, Desfile Cívico, Projeto
"Professor que faz a diferença", Proerd, Conferência

2 1 1400 Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajatí, Projeto R$ 8,90 ,M
Caminhada para a Vida, PNAIC, Convênios e outros),
serão definidos e repassados posteriormente pela
CONTRATANTE, á CONTRATADA quando da sua
aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia),
podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas
costas das camisas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 043/2020

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2020
PROCESSO N°: 7978/2020

CONTRATANTE: o MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA/ES.
DETENTORA: EMPRESA LOUROES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS ETRELI -
ME

Aos 03 dias do mês de setembro do ano de 2020, no Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde
de Santa Teresa/ES, situado na Rua Darly Nerty Vervloet, 446 - Centro, Santa Teresa/ES, de um
lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESAlES, CNPI n°
14.491.945/0001-68, neste ato representado interinamente pela Secretária Adjunto de Atenção
Básica e Vigilância em Saúde, a Sr". CARLA ESTELA LIMA, doravante designado
simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA/ES, e, de outro lado, a
EMPRESA LOUROES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS ElRELI - ME, inscrito no
CNPI n" 20.403.805/0001-93, com sede na Avenida João Felipe, na 268, térreo, Loja A, Centro,
Alto Rio NovolES, CEP: 29.760-000, vencedora e adjudicatária dos lotes: 02 e 05, do Pregão
acima referido, representada por seu Procurador, o Sr. PAULO SERGIO DE AGUIAR,
brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador do RG n" 1.202.591 SSP/ES e do CPF na
043.653.027-95, doravante denominada simplesmente DETENTORA, resolvem firmar o presente
instrumento, objetivando o discriminado na Cláusula Segunda.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL
HOSPITALAR E LABORATÓRIO PARA ATENDER AS ESTRATÉGIAS DE
SAÚDE DA FAMÍLIA NO QUE SE REFERE AO RASTREIO E
MONITORAMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PELO

. NOVO CORONA VÍRUS, especificados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrôuico para
Registro de Preço n" 054/2020, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a
documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme
consta nos autos do processo n° 7978/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta de preços, após a
rodada de lances, ofertados pela empresa, e nele estão inclusos todas as espécies de
tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra e
quaisquer despesas inerentes à compra.

Rua Dar/y Nerty Vervloet, 446 - Santa Teresa - ES - CEP 29.650-000
TeleFax: (27) 3259-3900 - CNPJ: 27.167.444/0001-72 (\

[1/10] \()
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PRE;FEITURA MUNICIPAL [)E ~ANTA TERE~A
CNPJ: 21.167.444/0001-72

Anexo I - Mapa de Cotação por Secretaria

Processo 007978 / 2020
Pregão Eletrônlco N° 000054/2020

Termo N° 000043/2020

CNPJ CNPJ: 20.403.805/0001-93

Empresa LOURDES LUCIA A COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME

Endereço AVENIDA JOAO FELlPE, 268 - Centro - Alto Rio Novo - ES - CEP: 29760000

00000108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESecretaria

Local 00001035 - SMSA PAB

Lole Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total
--------,

I

1.599,00:002 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 CAIXA COM 100
00041544 UNIDADES SOLlDOR CX 150 10,660

Lote Código Especifícação - Marca Unidade Quantidade Unílário Valor Total I
--------,

SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE I
I

para acondicionamento de resíduos I
I

hospitalareslinfectantes, com capacidade para 30 I
I

liIras fabricado em polietileno, com dimensões I

minimas de 60 cm de largura por 62 cm de altura I
I

variando + ou -1 cm espessura mlnima de 0,04 I
005 00046492 RAVA peT 100 23,880 2.388,00 I

mm por parede, na cor branco leitosa, I

acondicionado em embalagem reforçada contendo I
I

100 peças cada, em conformidade com as I
I

normas abnt, com a Impressão da inscrição I

material blologico ou material contaminado.
I
I
I
I--------;

SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE I

RESIDUOS I
I

hospltalareslinfectantes, com capacidade para I
I

100 litros fabricado em polietileno, com dimensões I

mlnimas de 75 cm de largura por 105 cm de altura I
I

005 00046491 variando + ou - 1 cm, espessura mlnima de 0,06 RAVA PCT 100 37,120 3,712,00 I
I

mm por parede, na cor branco leitosa, I

acondicionado em embalagem reforçada contendo I
I

100 peças cada, em conformidade com as I
I

normas abnt, com a impressão da inscrição I
I

material biológico ou material contaminado. I.... - -"'-'j
Total do Lote. 6.100,00 I

f:=:===========================================================================:======::j
I , Total do Local: 10.999,00 I

~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -fotal 'dã Secretãria: 1Õ.99-9~OÕ- - -:
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -fÕtãIGerai:"1Õ.999~ÕO--:
-------~~-----_._-_.----------------------------------_---------------------------------

PAULO SERGIOo~~~~t,~O\M*1''''OUl

COSTA:015323447r;OV.l;OlUJ)4,mO
O.f,,'O:OJ».o'II:lOfJJ

40 ~w
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 042/2020

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2020
PROCESSO N°: 797812020

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SANTA TERESAlES ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA/ES.
DETENTORA: EMPRESA J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - EPP

Aos 03 dias do mês de setembro do ano de 2020, no Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde
de Santa Teresa/ES, situado na Rua Darly Nerty Vervloet, 446 - Centro, Santa Teresa/ES, de um
lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA/ES, CNPJ na
-14.491.945/0001-68, neste ato representado interinamente pela Secretária Adjunto de Atenção
Básica e Vigilância em Saúde, a Sr. CARLA ESTELA LIMA, doravante designado
simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESAlES, e, de outro lado, a
EMPRESA J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - EPP, inscrita no CNPJ n"
10.724.350/0001-54, com sede na Avenida Rolinha, Galpão pavimento 01, Residencial São
Conrado, n" 14, São Conrado, CariacicalES, CEP: 29.141-197, vencedora e adjudicatária do lote:
01, do Pregão acima referido, representada por seu Representante Legal, o Sr. JEAN CARLOS
PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, portador da CI sob o na 1277331 SSP/ES, e do CPF
074.985.177-52, doravante denominada simplesmente DETENTORA, resolvem firmar o presente
instrumento, objetivando o discriminado na Cláusula Segunda.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL
HOSPITALAR E LABORATÓRIO PARA ATENDER AS ESTRATÉGIAS DE
SAÚDE DA FAMÍLIA NO QUE SE REFERE AO RASTREIO E

. MONITORAMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PELO
NOVO CORONA VÍRUS, especificados 110 Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para
Registro de Preço n" 054/2020, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a
documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme
consta nos autos do processo n° 7978/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta de preços, após a
rodada de lances, ofertados pela empresa, e nele estão inclusos todas as espécies de
tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra e
quaisquer despesas inerentes à compra. ~

Rua Dar/y Nerty Verv/oet, 446 - Santa Teresa - ES - CEP 29.650-000
Te/eFax: (27) 3259-3900 - CNPJ: 27.167.444/0001-72

[I/10J ~
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RREFEITURA MlJNICIPAL DE S~NTA TERES'te
CNPJ: 27.167.444/000j -72

Anexo I - Mapa de Cotação por Secretaria

Pregão Eletrônico N° 000054/2020

Processo 007978 I 2020 -
Termo N° 000042/2020

Empresa J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME

CNPJ CNPJ: 10.724.350/0001-54

Endereço AVENIDA ROLINHA, 32 - SAO CONRADO - CARIACICA - ES - CEP: 29141197

Secretaria 00000108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Local 00001035 - SMSA PAB ,.

Lote Código Especificação. Marca Unidade Quantidade. Unilário Valor Total

AVENTALDESCARTAVELMANGALONGA --------.,
I

TAMANHOM I
I

avental descartável, com manga longa. I
001 00046277 confeccionado em tecido não tecido, aberto nas

FORTCLEAN UN 5000 4,620 23.100,00,,
costas com tiras para amarrar na cintura e no

,
I

pescoço tamanho m, cadastro/registro na anvisa ,
TOUCADESCARTAVEL

---------1 ,
branca, com elástico. tamanho único. unissex. I,
pcte c/1 00 pçs. é confeccionada em tnt (tecido peT

,
00'1 00011951 não tecido) touca confeccionada em falso tecido

DEJAMARO 200 16,000 3,200,00,,
de polipropileno/poliéster, com extremidades

,
I

plissadas.
,

I Tota' do Lote. 26.300,00 ,
F;;;;;;;;;;;=;====;=;;;;;=;===;=======:=:=:=:==:===::===================================;
I Total do Local: 26;300,00 ,i ~ roiai ~; S;c;;t;ria~26.jõO~Oõ" :
~ - - - - - - - - - - - - - - -fotãl 'G:e;aT: -26'.3ÕO~ÕO- :
---------------------------------------------- .. -----------------------------------------'

JEANCARLOS
PEREIRADA
SILVA:0749851775~

Au!ntdo_dt rcmü-diQ'ihlpo-rJEAN
CAAlOSPLAtIMDA
SlLVkOJ.C98s.n51
O.adOl:2020.09.0) 11:ON9 ~J'OO'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2020

REF.: PREGÃO ELETRÔN1CO N° 031/2020
PROCESSO N°: 647/2020

CONTRATANTE: O MUNICíPIO DE SANTA TERESAlES ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESAlES.
DETENTORA: EMPRESA MEDKFE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES
LTDA-ME.

Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2020, no Gabinete da Secretaria Municipal de
Saúde de Santa Teresa/Eâ, situado na Rua Darly Nerty Vervloet, 446 - Centro, Santa
Teresa/ES, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESAlES,
CNP J n" 14.491.945/0001-68, neste ato representado pela Secretária Municipal de
Saúde, por intermédio da Secretária, a Sr'. ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA
CORTELETTI, doravante designado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SANTA TERESAIES, e, de outro lado, a EMPRESA MEDEFE PRODUTOS
MEDICO - HOSPITALARES LTDA - ME, inscrito no CNPJ n° 25.463.374/0001-74,
com sede na Rua Gouber Pinto Dionisio, n° 55, Cidade Industrial, Curitiba/Pk, CEP:
81.460-140. vencedora e adjudicatária dos lotes: 28,29,69 e 72, do Pregão acima referido,
representada por seu Procurador, o Sr. CLAUDIO JOSE DOS SANTOS, brasileiro,
casado, gerente administrativo, portador do RG n" 8.300.579-3 SSP/PR e do CPF n"
035.501.499-80, doravante denominada simplesmente DETENTORA, resolvem firmar o
presente instrumento, objetivando o discriminado na Cláusula Segunda.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O
DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO, especificados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
para Registro de Preço n~ 031/2020, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com
a documemação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas,
conforme consta nos autos do processo n'' 647/2020.

"~

Rua Oar/y Neüy vetvtoei, 446 - Sent« Teresa - ES - CEP 29.650-000
Te/eFax: (27) 3259-3900 - CNPJ: 27.167.444/000'1-72

fi/II] L
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CNPJ: 27.167.444/0001-72

Anexo I - Mapa de Cotação por Secretaria

Pregão Eletrônico N° 0OOO31f2020

Processo 000647/2020
Termo N° 000027/2020

Empresa MEDEFE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTOA ME

CNPJ CNPJ: 25.463,374/0001-74

Endereço RUA Gouber Pinto Dionisio, 55 - Cidade Industrial- CURITIBA - PR - CEP: 81460140

Secretaria 00000108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Local 00001003 - SMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 1211

Lote CÓdigo Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

ESPARADRAPOIMPERMEAVEL
---------J ,

028 00003862 rolo com 10 cm x 4,5 m, com tampa plastica densa PROCIDEX RL 1100 6,480 7,128,00 :

removível
,

-;--------\

------------------------------------------------------------------------------------------
Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total I

---------,
ESPATULA DE AYRES PACOTE COM 100

,
029 00011993

UNIDADES
THEOTO PCT 1000 8,100 8,100,00:,

"--------\

Total do Lote. 7.128,00

--------------------------------------------------------------------------------~._--------
Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total I

PAPEL PARA ECG TERMOSENSIVEL 216MM X
---------. ,

069 00044099 30M TECNOPRlN1 RL 150 26,880 4,032,00 :

cardiocare 2000 rolo - bionet
,

... _ ....... 1

Total do Lote: 8;100,00

Total do Lote: 4.032,00

Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário I Valor Total I
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO,

------_ .. -.,
alta precisão manõmetro de alta resistência com

I,
blindagem protetara contra desregulagem ou

,
choque. escala de O a 300 mm hg, sem pino de

,,
parada no zero. braçadeira confeccionada em

I

072 00042353 lona de algodão antialérgica resistente e flexivel
PREMIUM UN 100 71.950 7.195,00: ,

com fecho de velcra, bolsa. pera e manguito
,

produzidos em borracha sintética sem emendas,
,,

acondicionado em bolsa de nylon, (acompanhado
,,

de certificado do inmetro),
,

--------------------------------------------------------------------------------======:=~~ Total do Lote: 7.195,00 ,
; - _<_ -To;;/dõ 1~;ai:·26~455,ÕÕ"-:
; •••••••••• - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tõtã"d~S~;;r~ia;j;:·i6:_455,ÕÕ••• :
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 'TõtãiGérãl: 26.455~OÕ- -:
------------------------------------------------------------------------------------------

~\f.OEFEPROOOTOS~l.1Oti
Cláudio José dos Santos

CPF 035.501.499-00 I RG 8.300.579-3
Represenlarrta Legal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2020

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2020
PROCESSO W: 7978/2020

CONTRATANTE: o MUNICíPIO DE SANTA TERESA/ES ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA/ES.
DETENTORA: EMPRESA NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES

Aos 03 dias do mês de setembro do ano de 2020, no Gabinete da Secretaria Municipal de
Saúde de Santa Teresa/ES, situado na Rua Darly Nerty Vervloet, 446 - Centro, Santa
Teresa/ES, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA/ES,
CNPJ n" 14.491.945/0001-68, neste ato representado interinamente pela Secretária Adjunto
de Atenção Básica e Vigilância em Saúde, a Sr'. CARLA ESTELA LIMA, doravante
designado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA/ES, e,
de outro lado, a EMPRESA NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES, inscrito no CNPJ n° 32.737.279/0001-87,
com sede na Rua Alfredo Lopes, n° 1717, Sala D-5B, Jardim Macarengo, São Carlos/Sl', CEP:
13.560-460, vencedora e adjudicatária do lote: 09, do Pregão acima referido, representada por
seu Representante Legal, o Sr. FELIPE JAIME DE PINA, brasileiro, solteiro, engenheiro,
portador do RG n" 4.925.117/GO e do CPF na 037.167.811-00, doravante denominada
simplesmente DETENTORA, resolvem filmar o presente instrumento, objetivando o
discriminado na Cláusula Segunda.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL
HOSPITALAR E LABORATÓRIO PARA ATENDER AS ESTRATÉGIAS DE

. SAÚDE DA FAMÍLIA NO QUE SE REFERE AO RASTREIO E
MONITORAMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PELO
NOVO CORONA VÍRUS, especificados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para
Registro de Preço na 054/2020, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a
documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme
consta nos autos do processo n° 7978/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA-DO PREÇO

2.1 Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta de preços, após a
rodada de lances, ofertados pela empresa, e nele estão inclusos todas as espécies de
tributos, diretos e indiretos, "encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra e

Rua Dar/yNerty Vervloet, 446 - Santa Teresa - ES - CEP 29.650-000
TeleFax: (27) 3259-3900 - CNPJ: 27.167.444/0001-72

[1110]
FELlPE JAIME DE .nln,dod,'om"d'l'",oo,FElI'[

JAiMlDE PINA.~171(i7Iil100
PINA:03716781100 0,""r.2020.0'.01,O~,,''''I'OO'
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PREFEITURA MUN:ICIPAL. DE ~ANTA TERESA
CNPJ: 27.167.444/0001-72

Anexo I • Mapa de Cotação por Secretaria

Pregão Eletrônlco N° 00005412020

Processo 007978/2020
Termo N° 000046/2020

Empresa NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRÓD MEDICO HOSP LTOA ME

CNPJ CNPJ: 32.737.279/0001-87

Endereço RUA ALFREDO LOPES, 1717 - JARDIM MACARENGO - SAO CARLOS - SP - CEP: 13560460

Secretaria 00000108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ..
Local 00001035 - SMSA PAB

Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

MASCARAPURIFICADORDEAR,
---------,

sem manutenção, tipo peça semifacial filtrante
para partlculas pff2 (s), moldável com cllp nasal e
espuma interna, para proteção de vapores,
névoas e fumos, com duas tiras de elástico NOEM

009 00046490 soldadas ao respirador com ajuste na cabeça e MEDICALOZ UN 500 3,860 1.930,00
pescoço, filtro com tratamento eletrostálico que SAFETY
aumenta a eficiência na mtragem das partículas,
com ca (certificado de aprovação) e selo de
marcação do inmetro eficiência miníma de filtração I

de 95% de partículas de até 0,3u.
I
I

, Total do Lote. 1,930,00 I

F = = = = e = = = = = = = = = = e = = = = = = = = = = = = : = = = ;:' = : : : = = : : = = : ;' : :: : = = = = = = = : : = : : = = :: : = = = = ;' ;' T~t~1do=to~~/~1.93:0~OÕ:: :
:- •••••••••••••••• III ••••••• III •••••••••• III •••••••••••• III ••••••• III •••• III.•••• ·T~tai~a·S6·c;;";,la~1.'930;OÕ· til • !
r---------------------------------------------------------------------------------------1, Total Geral: 1.930,00 ,------------------_ ..... _----_ ... ---------------------------------------_ ... _-----------------_.

FELIPE JAIME DE
PINA:03716781100

Assinado de forma digital por
FELlPE JAIME DE
PINA:03716781100
Dados: 2020.09.03 10:51:03 -03'00'

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 047/2020

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2020
PROCESSO N°; 7794/2020

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SANTA TRRESA/ES ATRAVÊS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA/ES.
DETENTORA: EMPRESA DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA

Aos 24 dias do mês de setembro do ano de 2020, no Gabinete da Secretaria Municipal de
Saúde de Santa Teresa/ES, situado na Rua Darly Ne11yVervloet, 446 - Centro, Santa
Teresa/ES, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESAIES,
CNPJ n° 14.491.945/0001-68, neste ato representado pela Secretária Municipal de
Saúde, por intermédio da Secretária, a Sr". ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA
CORTELETTI, doravante designado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SANTA TERESAIES, e, de outro lado, a EMPRESA DIAGMASTER
CIENTIFICA LTDA, inscrito no CNP] n° 09.322.796/0001-73, com sede na Avenida
Jeronimo Vervloet, n° 146, Antonio Honorio, Vitoria/ES, CEP: 29.070-850, vencedora e
adjudicatária dos lote: 01 e 02, do Pregão acima referido, representada por seu Sócio, o Sr.
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n°
1.825.315 SSP/ES e do CPF n" 105.285.237-83, doravante denominada simplesmente
DETENTORA, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando ° discriminado na
Cláusula Segunda.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS HOSPITALAR/LABORATÓRIO (TESTE RÁPIDO
SOROLÓGICO COVID-19) PARA ATENDER AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE
DA FAMÍLIA NO QUE SE REFERE AO RASTREIO E MONITORAMENTO
DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PELO NOVO
CORONAVÍRUS O DECRETO MUNICIPAL N° 087/2020 DECLARA
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO EM
RAZÃO DO COVID 19 E A LEI N° 13979 DE 06/02/2020, DISPÕE SOBRE
MEDIDAS PARA ENFRENTAR A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA,
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO DO
MATERIAL. QUALQUER ÓNUS DA ENTREGA, INCLUSIVE FRETE, SERÁ
DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA , especificados no Anexo I do ~
Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preço n° 049/2020, que passa a fazer

Rua Dar/y Nerty Verv/oet,. 446 - Santa Teresa - ES - CEP 29.650-000
Te/eFax: (27) 3259-3900 - CNPJ: 27.167.444/0001-72

[1111] .~.

/C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CNPJ: 27.167.444/0001-72

Anexo I-Mapa de Cotação por Secretaria

Pregão Eletrônlco N°000049/2020
Processo 00779412020
Termo N° 000047/2020

Empresa 61AGMASTER CIENTIFICA LTOA

CNPJ CNPJ: 09.322.796/0001-73

Endereço AVENIDA Jerônimo Vervloet. 146 - Antônio Honório - Vitória - ES - CEP: 29070850

Secretaria 00000108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Local 00000885 - SECRETARIA DE SAUDE

Lole Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Tolal

TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO
--------,

I

para detecção dos anticorpos igm/igg do I
I

coronavlrus covid - 19 em amostras de soro, I

plasma e sangue total. o teste deve em
I
I

comparação com o método pcr apresentar I
I

concordãncia percentual positiva (igm/igg) mínima I
I

de 88% e concordância percentual negativa I

(igmligg) mlnima de 93%. o teste deve possuir I
I

concordância de no mlnimo entre 92% e 97% para
igm e 97% e 99% para i99 no 15° dia após
aparecimento dos sintomas - d1. as corridas AUTOBIO

001 00046313 lmunocromatoçràfices devem ser separadas para DIAGNOSTiC UN 11250 41,000 461.250,00
igm e igg, com dispensação de amostra e tampão S
em um poço para Igg e em outro poço para igm.
juntamente as propostas comerciais deve ser
enviado a bula do teste.

dispositivo teste.
pipeta descartável.
tampão diluente.
bula.

demais empresa
Total do Lote. 461.250,00

---------------------------------------------------------------------------------------_.
Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total J

TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO
--------,

I

para detecção dos anticorpos igm/igg do
,,

coronavlrus covid - 19 em amostras de soro, I
I

plasma e sangue total. o teste deve em I
I

comparação com o método per apresentar I

concordãncia percentual positiva (Igm/igg) mlnima
,
I

de 88% e concordância percentual negativa I
I

(igm/igg) minima de 93%. o teste deve pOSSUir I

concordância de no mínimo entre 92% e 97% para AUTOBIO
I
I

002 00046313 igm e 97% e 99% para igg no 15° dia após DIAGNOSTIC UN 3750 41.000 153.750.00 I
I

aparecimento dos sintomas - d1. as corridas S I

imunocromalográficas devem ser separadas para
I,

i9m e íss. com dispensação de amostra e tampão I
I

em um poço para i99 e em outro poço pará igm. I,
juntamente as propostas comerciais deve ser ,
enviado a bula do teste.

I,,
I

dispositivo teste. I

pipeta descartável.
,
I--------

(~

MARCOS VINICIUS Anin.do de (orma.di9itol
DE por MARCOS VINICIUS DE

OLIVEIRA:10528523783
OLIVEIRA:' 0528523 oados:2020.Q9.24
783 10:59·:08-03'00'Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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PREFEITURAMUNICIPAL DE S~NTA TERESA
CNPJ: 27.167.444/000J-72

l ] ]:::::di'","" 1 1 I r
: Total do Lote: 153.750;00 -:
f========================================================================~~=========~===;
I Total do.Local: 615.000,00 ,r ,.,~ i
, . Totalda Secretal'la:615;000,00 ,
r---------------------------------------------------------------------------------------,I - Total Geral: 615~OOO,OO,--------------------------------------------------------------_ ... _-----------------------'

MARCOS VINlClUS OE =g~~~~~~;gt"'Po,
OLlVEIRA:l 052852378 C)lMlllkl05285231&l

3 . ~~~os:2020.09.l4 10:5!M3
~I'OO'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2020

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2019
PROCESSO N°: 11234/2019

CONTRATANTE: o MUNICÍPIO DE SANTA TERESAlES ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESAlES.
DETENTORA: .EMP.RESA BH MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -
EPP.

Aos 13 dias do mês de Janeiro do ano de 2020, no Gabinete da Secretaria Municipal de
Saúde de Santa TeresalES, situado na Rua Darly Nerty Vervloet, 446 - Centro, Santa
TeresalES, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESAIES,
CNPJ n? 14.491.945/0001-68, neste ato representado interinamente pela Secretária
Adjunto de Atenção Básica e Vigilância em Saúde, a S~. CARLA ESTE.LA LIMA,
doravante designado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA
TERESAlES, e, de outro lado, a EMPRESA BH MED DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA - EPP, inscrito no CNPJ n° 27.360.084/0001-20, com sede na Rua
Roma, n" 77, Bairro Copacabana, Belo HorizontelMG, CEP: 31.550-470, vencedora e
adjudicatária dos lotes: 01,02 e 12, do Pregão acima referido, representada por sua Sócia,
a Sr". ALDENI LINO DA SILVA, brasileira, casada, tecnóloga, portadora do RG n?
8.405.317 SSPIMG e do CPF n° 040.297.316-00, doravante denominada simplesmente
DETENTORA, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando o discriminado na
Cláusula Segunda.

CLÁUSULA PRlMEIRA - DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O
DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO, especificados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
para Registro de Preço n° 071/2019, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com
a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas,
conforme consta nos autos do processo n? 11234/2019.

Rua Oarly Nerty Vervloet, 446 - Santa Teresa - ES - CEP 29.650-000
TeleFax: (27) 3259-3900 - CNPJ: 27.167.444/0001-72
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Anexo I - Mapa de Cotação por Secretaria

Pregão Eletrônico N° 000071/2019
Processo 011234/2019
Termo N°000008/2020

Empresa BHMEDDISTRIBUIDORAHOSPITAlAR LTDAEPP

CNPJ CNPJ: 27.360.084/0001-20

Endereço RUARoma,77 - Copacabana- Belo Horizonte- MG - CEP: 31550470

Secretaria 00000108- SECRETARIAMUNICIPALDE SAUDE

Local 00001003- SMSA - SECRETARIAMUNICIPALDE SAUDE- 1211

L;ie"~ ,·Gõm&t;~~,5~(;.; .5:." . ,;P. . , '. ':~")Mafof:,r~J~iJJ"'aiJ7fi I~:,.]r;JHlilfiêÍel !~~i~!l~~fí;I~~i~àIOr!otal" """",~, ~~~q!lá~ELÇfo" ., ,,;..'1'. a, Ei!<. .'r. ;::'~"~:- .~~
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES

---------,
I

anti-séptico para uso em feridas e como ,,
removedor de tecidos mortos, princípio ativo é ,

001 00042287
peróxido de hidrogênio 3%. validade mlnima de 2

RIOQUIMICA FR 020 6,725 134,50 I
I

anos da data de entrega. sem conservantes, •,
frasco com 1.000 mI.

,,
- - - - - - - --I, !.o_t<!.'_d~_L~~e~!~4!5_0__

Lote Códi~~,~ E;~e~inc8~ã~ . ' '.: Maia. li. t)nidap~·i;~3il!f!qtid~~~~~., :tfp/tlffi,: I~:\{~/orTotal I
ALCOOL ETILlCO HIDRATADO 700/0 - - - - - - - --I
hidratado na concentração de 70° inpm (70%em
peso). validade mínima de 2 anos da data de
entrega, empregado em procedimentos técnicos
de limpeza e desinfecção em clinicas medicas e

~ __ ~~ ~~od_o_n_to_l_óg~i_ca_s_._fr_a_s_co__co_m__1_0_00_m__I. ~ ~~ ~ __ ~ h_~~--~~ •• -- ••••• \

, _T!,!al ~~ ~~t~:..l::!!_1~!..4~__ ,
. ,. ',':',t,,· '. ';l.", ix .:!'-/ ,!~. ,.' . I ,'" ·.M'a~.ii.!'!a'"!~•. ;: ·.<U<.n'"'.~.·I:·d";a"'~.'!·~e·>f;,:.!J.•::::·Q~j·.u"'a:n·.~..t'I·~..d~"8,;.~ii:..e"_··_'1~~~.'..'II~.,.y",n·.·.;·t{'p....a""'"n' ....··.o 1~:.:(1 ....a:.(..•o'r·~'~"'.7i·./OI8·1JLote CódigO..• E~B;~Çja'iia~o ' :;,~""\:':;'". ,..';". '?'~ ''''''''''''~~lit,")'j:1:' ~ . .I'.';"'.•Ifí\"Th.\',;!,,~ •

indicado para aplicação de anestésicos injetáveis.
é utilizada em seringas tipo carpule. possui cânula
lubrificada em silicone facilitando a penetração
nos tecidos, os frisos internos do canhão permite
perfeita adaptação da agulha evitando vazamento
da substância. esterilizada e embalada
individualmente, caixa com 100 unidades. validade
mlnima de 2 anos da data de entrega e registro do
ministério da saúde (anvisa) J

~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - fõtãidó -Lóte: '2i5:0-0--:
F===================================================================:=;==:=====:=~=======~, Total do Local: 3.264,90 ,
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - Totãl 'dã Seérétãriã: -3:264J9Õ - - -:
r----------------------------------------------------------------------------------~-----~I Total Geral: 3.264,90 ,

00011607002

00042293012

AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA '

JALLES
MACHADO

PROCARE

FR 600

,,
2.915,40 ,,4,859

CX 006

,,
215,00 :35,834
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 025/2020

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N~ 03112020
PROCESSO N°: 647/2020

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA/ES.
DETENTORA: EMPRESA LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS
EIRELI-ME.

Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2020, no Gabinete da Secretaria Municipal de
Saúde de Santa Teresa/ES, situado na Rua Darly Nerty Vervloet, 446 - Centro, Santa
Teresa/ES, de um lado o FUNDO MUNICIPAL IJE SAÚDE DE SANTA TERESAIES,
CNPJ n° 14.491.945/0001-68, neste ato representado pela Secretária Municipal de
Saúde, por intermédio da Secretária, a Sr". ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA
CORTELETTI, doravante designado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SANTA TERESAlES, e, de outro lado, a EMPRESA LOURDES LUCIA A.
COSTA MEDICAMENTOS EIRELI - ME, inscrito no CNPJ n? 20A03.80510001-93,
com sede na Avenida João Felipe, n" 268, térreo, Loja A, Centro, Alto Rio NovolES, CEP:
29.760-000, vencedora e adjudicatária dos lotes: 01,02,03,04,05,07,08,09, 10, 15, 16,
17,18,19,22,25,26,37,38,39,40,41,45,46,47,48,51, 64, 65, 67, e 68, do Pregão
acima referido, representada por seu Procurador, o Sr. PAULO SERGIO DE AGUIAR,
brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador do RG n° 1.202.591 SSPIES e do CPF n°
043.653.027-95, doravante denominada simplesmente DETENTORA, resolvem firmar o
presente instrumento, objetivando o discriminado na Cláusula Segunda.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 . A presente Ata tem por objeto o registro de preços para O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O
DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO, especificados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
para Registro de Preço n° 031/2020, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com
a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas,
conforme consta nos autos do processo n° 647/2020.

/bJu
Rua Oarly Neriy vetvtoet, 446 - Santa Teresa - ES - CEP 29.650-000 /;>

TeleFax: (27) 3259-3900 - CNPJ: 27.167.444/0001-72 ~
[1/11] »:
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PREFEITURA MU~ICIPAL DE SANTA TERESA
CNPJ: 27.167.444/0001-72

Anexo I - Mapa de Cotação por Secretaria

Pregão Eletrônlco N° 000031/2020

Processo 000647/ 2020

Termo N° 000025/2020

Empresa LOURDES LUCIA A COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME

CNPJ CNPJ: 20.403.805/0001-93

Endereço AVENIDA JOAO FELlPE, 268 - Centro - Alto Rio Novo - ES - CEP: 29760000

Secretaria 00000108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Local 00001003 - SMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 1211

Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total
--------.,

AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 CAIXA COM
I

001 00041420 SOLIDaR ex 100 9,480 948,00 :
100 UNIDADES I

---------------------------------------------------------------------------------------_.
Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Velar Total I

--------.,
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 CAIXA COM

I

002 00042331
100 UNIDADES

SOLIDaR CX 100 9,800 980,00 :
I

Total do Lote: 948,00 I

Total do Lote: 980,00 I

--------,

003 00041544 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 CAIXA COM 100
UNIDADES

SOLIDaR ex 200 9,000
I

1.800,00:

Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total I
--_ ... ----,

AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 CAIXA COM 100
I

004 00042334 UNIDADES
SOLIDaR CX 200 9,650 1.930,00 :

I

'"\

---------------------------------------------------------------------------------------_.
Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 CAIXA COM
I

005 00042335 100 UNIDADES
SOLIDaR ex 100 10,000 1.000,00 :

I-~

Total do Lote: 1.930,00

---------------------------------------------------------------------------------------_.
Lote Código IEspecificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total I

000379361 SERINGA DESCARTAVEL 03 ML SEM AGULHA

--------,
007 SOLIDaR UN 10000 0,180 1.800,00 :

Total do Lota: 1.000,00

~ !c;t~/_~o_L_o!e~1.!~~~O__!

Lol" Código Especificação Marca

5000

Unitário Valor Total I
PROCARE UN 0,210 1.050,00 :

r .. __ .. _ _ .. _ _ _ - - - - - - - - - - .. - - - .. - ---------- ..-------',, Total do Lote' 1.050 00 I

008 00010886 SERINGA DESCARTAVEL 05ML SEM AGULHA

Unidade Quantidade

I Lote Código Especificação Marca Unidade QlIantidade Unitário Valor Total I

I
--------,

009 00005036 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S AGULHA PROCARE UN 5000 0,340 1.700,00 :________ J
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CNPJ: 27.167.444/00'01 ..72

r~---------------------------------------------------- 1, Total do Lote: 1.700,00 ,
---------------------------------------------------------------------------------------_.

Lole I Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Tolal I
1°0010887

_--------.
010 SERINGA OESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA. PROCARE UN 5000 0,500 2.500,00 :----_ ......._~

Quantidade

Total do Lote! 2.500,00

Valor Tolal .
Lote

---------------------------------------------_ ... _-------------------_ ...... ---_ ... --_ .. ---------
Código Especificação

SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY N° 14
sonda utilizada para cateterismo vesical de
demora, procedimento este realizado em técnica
cirúrgica, evasivo, totalmente estéril: feito de látex
de borracha 100% natural, com ponta distal
atraumátiva; fácil inserção no canal uretral,

015 00042387 proporcionando maior conforto ao paciente; balão
30 cc; com duas vias; balão resistente à alta
pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico;
embalagem individual, tipo bllster, de fácil

, ".g T~~a!~'!.~'!.t~:_2!q,~'!._!
Lole Código Especificação ~ y.Ma!~ Unidade Quantidade Unitário Valor Total I

abertura I em papel grau cirúrgico, favorecendo :
abertura pétala; atóxico e esterilizado em óxido de :
etileno, garantindo a validade por 5 anos, ~ I

Marca

SOLlDOR

URIPEN COM EXTENSÃO W07 J~ / . I ;.'t-)P
dispositivo para incontinência urinária masculina. W~~
o uripen, também conhecido como sonda de
camisinha, é uma película fina de borracha, que
se encaixa no pênis e se conecta a uma bolsa
ccletora. possui extensão de 80cm.
em látex atóxico puro; em forma de um

016 00043609 preservativo com extremidade afunilada e
reforçada;
utilizado para conduzir a urna ao recipiente
coletor;
para pacientes do sexo masculino acometidos de
incontinência urinária,
tamanho: uripen n007 diâmetro 33mm comprimento
13,5cm

SOLlDOR

Total do Lote: 1.680,~

050

Unitário

4,200

2,800

--------.., ,,,,
I,,,

210,00:,
I
I
I,

Unidade

'UN

UNO 600

--------,

1,680,00

017

CATETER PARA INFUSAO VENOSA N° 21
com agulha com bisei curto e trlfacetado, protetor
do conjunto agulha/cateter, conector luer, câmara
de refluxo transparente, tampa protetora da
câmara de refluxo, flexível, siliconizado,
radiopaco estéril, descartável. embalagem
individual, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número de lote e registro m.s,

SOLlDOR UN 500

,,,,,,,
0,320 160,00 :,,

I,,,,
Total do Lote:-160,OO- ....

--------,

- - .. - - .. - - - - .. - - - - .... - ...... - - - .... - - - .. - .... - .... - - - ...- - .. - .... - ........ _ .._ - .... - .. - - - ...... - - ...... - .. - .... - ..... - .. - .. - .... - ........ "

Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total I
--------..,

CATETER VENOSO PERIFERICO 22 G
,

com agulha com bisei curto e trifacetado, protetor
,,

do conjunto agulha/cateter, conector luer, câmara
,

DESCARPAC
,

018 00008396 de refluxo transparente, tampa protetora da K
UN 500 0,960 480,00 ,

câmara de refluxo, flexível. slliconizado,
I,

radiopaco estéril, descartável. embalagem
,
I

individual, com abertura asséptica, contendo
,

________ ..1
.

00042345
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CNPJ: 27.167.444/0001-72

r-----,--------r--------------------------------------~--------~------_r----------,_--------__r------_o,externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número de lote e registro m.s. .J;- - - - - - _ .. - - _ _ - _ .. - -.- _ .. _,_ -Totai dó i.ôte:-4SÕ,ÕÕ"!

---------------------------------------------------------------------------------------_.
Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total I

CATETER VENOSO PERIFERICO 20 G I

com agulha com bisei curto e trifacetado, protetor
I
I

do conjunto agulha/cateter, conector luer, câmara I
I

de refluxo transparente, tampa protetora da I

câmara de refluxo, üexlvel, slllconlzado, DESCARPAC
I

019 00010863 radiopaco estéril, descartável. embalagem K UN 500 1,010 505,00 :
I

individual. com abertura asséptica, contendo I

externamente dados de idenlificação,
I
I

procedência, tipo e data de esterilização,
I
I

validade, número de lote e registro m.s. I

.......................................................................................... _' .................................................. - .............. ~ ...... _--":"--_-_-_-_'!"_-_ ....~ _Tp~a!~~ ~~t~:~5g~,~o__!
Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total I
022 00042336 ÁLCOOL ABSOLUTO FRASCO COM ~.OOOML _ Q~~~~Á UN 200 7,990 ~.~:8~0~

~ _ - - - - .._ .. - - - - - - - - - ..rãtãi do-Cote: 1_598,ÕO"" ~

Lote Código Especificação Marca Unidade I Quanlidade Unitãrio Valor Total I
ALMOTOLlA PLASTICA COR AMBAR ESCURA

I
-------_.,

025 00005034 - bico reto, capacidade 250 mi
JP PROLAB UN 050 3,080 154,00:

--\
Total do Lote. 154,00

---------------------------------------------------------------------------------------_.
Lote Código Especificação Marca Unidade Quanlidade Unitário Valor Total I

ALMOTOLlA PLASTICA COR BRANCA
---------,

026 00005035 JP PROLAB UN 100 3,230 323,00 :-- bico reto, capacidade 250 mi
Total.do Lote. 323,00

---------------------------------------------------------------------------------------_.
Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total I

ATADURA DE CREPE TAMANHO 10CM
------"--,

confeccionada em tecido misto ou 100% algodão
cru, densidade de 13 fios por cm', com

037 00013247
elasticidade nos-sentidos longitudinal e

TEXCARE PCT 900 5,720 5.148,00
transversal, bordas devidamente acabadas para
evitar desfiamento, embalagem plástica Individuai,
tamanho 10 cm x 1,80 m de comprimento em
repouso - pacote com 12 unidades

Total do Lote: 5.148,00----------------------------------------------------------------------------------------
Lote Código E~pecificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Toial I

ATADURA DE CREPE TAMANHO 12 CM
--------,.

I

êliiíTêecíonaoa em tecido misto ou-l00% algodão I
I

cru, densidade de 13 fios por cm', com I

elasticidade nos sentidos longitudinal e
I

038 00042342 TEXCARE PCT 900 6,770 6.093,00 :
transversal, bordas devidamente acabadas para - - I

evitar desfiamento, embalagem plástica individuai, I
I

tamanho 12 cm x 1,80 m de comprimento em I

repouso - pacote com 12 unidades
I
I~~

Total do Lote: 6.093,00

Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total I
--------,

ATADURA DE CREPE TAMANHO 15CM I

confeccionada em tecido misto ou 100% algodão
I
I

039 00013249 cru, densidade de 13 fios por cm', com TEXCARE PCT 900 7,440 6.696,00 :
elasticidade nos sentidos longitudinal e I

I

transversal, bordas devidamente acabadas para I--_ ... __ .... -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CNPJ: 27.167.444/0001-72

r-----r-------r-~~~--~--~~----~~~~~~_,--------_,------~--------,_--------_r--------~evitar desfiamento, embalagem plástica individuai,
tamanho 15 cm x 1,80 m de comprimento em
repouso - pacote com 12 unidades

r _- - - - - - - ' - - _'", - - - '_ -----------~----_,l
I Tolal do Lote: 6.696,00
---------------------------------------------------------------------------------------_.

Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total I
ATADURA DE CREPE TAMANHO 20CM
confeccionada em tecido misto ou 100% algodão
cru, densidade de 13 fios por cm", com

040 00013250
elasticidade nos sentidos longitudinal e TEXCARE PCT 900 10.380 9.342,00
transversal, bordas devidamente acabadas para
evitar desfiamento, embalagem plástica individual,
tamanho 20 cm x 1,80 m de comprimento em
repouso - pacote com 12 unidades

Total do Lote: 9.342,00
---------------------------------------------------------------------------------------_.

Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Tolal I
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5

-----'---,
I

CM
I

041 00042349 100% algodão, estéril, 8 dobras. 13 fios/cm" POLARFIX PCT 40000 0,510 20.400,00 :

pacote com 10 unidades.
I
I~---Total do Lote: 20.400,00 ")

Lote I Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total I
045 100042142

LAMINA DE BISTURI N° 12
--------,

caixa com 100 unidades
SOLIDaR ex 050 27,000 1.350,00 :

-----::---\Total do Lote: 1.350,00
---------------------------------------------------------------------------------------_.

Lote Código Especificação Merca Unidade Quantidade Unitário Valor Tofal I
LAMINA DE BISTURI N° 15

--------,
046 00042143 caixa com 100 unidades

SOLIDaR CX 100 27,500 2.750,00:
~Total do Lote: 2.750,00

---------------------------------------------------------------------------------------_.
Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total I

... _ ... -_ ... _-,
LAMINA DE BISTURI N° 21 CAIXA COM 100

I

047 00042362 SOLIDaR CX 100 27,500 2.750,00 :
UNIDADES I

Total do Lote: 2.750,00
---------------------------------------------------------------------------------------_.
I Lote Código Especificação Marca Unidade Quanfídade Unitário Valor Total I

ESPIÔÕCULOVAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO
--------,

I

048 00042356 GRANDE VAGISPEC UN 400 1,400 560,00 :

não estéril, embalagem individual I

Total do Lote. 560,00 ~

Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total I
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO

--------~
I

049 00042357 MÉDIO VAGISPEC UN 3000 1,360 4.080,00 :

não estéril, embalagem Individual
I

.-------"'\
Total do Lote. 4.080,00

----------------------------------------------------------------------------------------.
Lote Código Especificação Marca Unidade QlIanfídade Unitário Valor Tolal I

I
I
I

SKY PCT 300 15,230 4.569.00 I
I
I

LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL
confeccionado em falso tecido (tnt), medindo 90

051 00042364 cm x 2 m, cor branca. textura firme, com elástico
nas extremidades para fixação, gramatura 20g, I

____________ :~b_a:a?:~ :':.~ : D_u_n~d~~e_s~ -_-_-_-_-_-_-_-_J

Especificação

._9
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r-----r------.=FI~T-A~T~E-S=TE~P-A=R-A-A-U~T-O-C-LA~V-E------------~---------r----~---------r--------~--------,
cor creme claro c/listras brancas 19mm x 30 m 7.088,00 :

Total do Lote: 7,088;0~
---------------------------------------------------------------------------------------_.

t.ote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total I
PAPEL GRAU CIRURGICO 08 CM

--------,
embalagens tubulares próprias para processos
de esterilização por vapor saturado sob pressão.
_papel grau cirúrgico (gramatura minima 60 g/m2)
em conformidade com os requisitos da norma abnt
nbr 14990-2;
- filme plástico composto de duas camadas
polietilenolpolipropileno (gramatura mlnima 54
g/m2) unidas com adesivo atóxico;
_permeável ao vapor e ao ar, impermeável ã
mícroorganismos, resistentes ao calor, livre de

I

nutrientes microbianos e resíduos tóxicos;

065 b0044168
_alta transparência do filme na visualização do POLARFIX RL 100 33,000 3.300,00
material embalado;
_contém indicador qulmico de processo, em área
impressa com tinta especial. sensível ao processo
de esterilização especifico para vapor que indica
através da mudança de cor que o material foi
submetido a esse processo.

I
I

_selagem multiJrneatripla que proporciona maior
I

segurança ao material esterilizado, com largura de
I
I

selagem minima de 6 mm, conforme requisitos da
I
I

norma abnt nbr 14990-9 (anexo c);
I

_indicador de sentido de abertura na embalagem;
I
I

_apresentação: embalagens tubular 08 cm x 100
I
I

m
I

------------\
Total do Lote: 3.300,00

RL 050

PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM
embalagens tubulares próprias para processos
de esterilização por vapor saturado sob pressão.
_ papel grau cirúrgico (gramatura mlnima 60 g/m2)
em conformidade com os requisitos da norma abnt
nbr 14990-2;
- filme plástico composto de duas camadas
polietilenolpolipropileno (gramatura mlnima 54
g/m2) unidas com adesivo atóxico;
_permeável ao vapor e ao ar, impermeável à
microorganismos, resistentes ao caiar, livre de
nutrientes microbianos e reslduos tóxicos;
- alta transparência do filme na visualização do
material embalado;
_contém indicador qulmlco de processo, em área
impressa com tinta especial, sensível ao processo
de esterilização especifico para vapor que indica
através da mudança de cor que o material foi
submetido a esse processo,
_selagem multillnea tripla que proporciona maior
segurança ao material esterilizado, com largura de
selagem mlnlma de 6 mm, conforme requisitos da
norma abnt nbr 14990·9 ;
_indicador de sentido de abertura na embalagem;
_apresentação: embalagens tubular 15 cm x 100
m~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~--~~~~~~-----~

3.300,00
067 POLARFIX 66,000

00044164

Especificação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CNPJ: 27.167.444/0001-72

PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM
--------,

1

embalagens tubulares próprias para processos
1
1

de esterilização por vapor saturado sob pressão.
1
1

• papel grau cirúrgico (gramatura mlnima 60 g/m2)
1

em conformidade com os requisitos da norma abnt
1
1

nbr 14990·2;
1
I

• filme plástico composto de duas camadas
r

políetileno/polipropileno (gramatura mlnima 54
1
1

glm2) unidas com adesivo atóxico;
I

_permeável ao vapor e ao ar, impermeável à
microorganismos, resistentes ao calor, lívre de
nutrientes microbianos e resíduos tóxicos;

068 00044165
• alta transparência do filme na visualização do POLARFIX RL 100 89.000 8.900,00
material embalado;
_contém indicador qulmico de processo, em área
impressa com tinta especial. senslvel ao processo
de esterilização especifico para vapor que indica
através da mudança de cor que o material foi 1

submetido a esse processo.
I
1

_ selagem multilfnea tripla que proporciona maior
1
1

segurança ao material esterilizado, com largura de
1

selagem mlnima de 6 mm, conforme requisitos da
1
1

norma abnl nbr 14990-9;
1
1

_indicador de sentido de abertura na embalagem;
1

• apresentação: embalagens tubular 20 cm x 100
1
1

m
1
1

1 Total do Lote: 8,900,00 1

p=========================:============:==============:=::============:===·:======·==~===~i1 To.tal do Local: 105.144,00 1

r····················································· .............•...•......•......... ,I Total da Secretaria: 105.·144,00 1

r--------------------------------------------------------------------------.------------,1 Tolal Geral: 105.144,00 1

---------------------------------------------------------------------------------~------

LOURDESLUCIA A Dlgilally slgned by LOURDES
COSTAMEDICAMENTOS LUCIAA COSTAMEDICAMENTOS

EIREll:2040380S000193
EIREU;20403805000193 Óate: 2020.06.2909:37:45 -04'00'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHARES
ESPIRITa SANTO

I
FL I RUBRICA

DEPTo COMPRAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS N° 119/2019.

PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2019

PROCESSO N° 9414/2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNHARES/ES

o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNHARES, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de

direito público, com sede na Avenida Cerejeira, n° 280, Complexo Prima Cittá, Torre II, 9° andar,

Bairro Movelar, Linhares/ES, CEP: 29.906-014, Inscrito no CNPJ sob n.? 10.414.835/0001-41,

denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representado interinamente pelo SECRETÁRIO

MUNICIPAL DE SAÚDE, senhor SAULO RODRIGUES MEIRELLES, brasileiro, portador do CPF

(MF) nOCPF N° 881.040.287-15 e R G N° 757.851-ES, residente e domiciliado na Rua Coronel

Sodré, nO402 Apt? 201, Centro - Vila Velha -ES. CEP 29.100-080, de outro lado, a empresa

UCITANDO COMÉRCIO E SERViÇOS LTDA ME, estabelecida à Rua Siqueira Campos, nO05,

sala 102, Vila Capixaba, Cariacica-ES, devidamente inscrita no CNPJ (MF) nO10.610.928/0001-41,

representada legalmente neste ato pelo Sr RONIE MOURA, brasileiro, solteiro, portador do CPF

(MF) n° 030.875.427-17 e RG n°. 932.835 SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Siqueira

Campos, nO 05, Casa, Vila Capixaba - Cariacica/ES, CEP 29.148-115, denominado

FORNECEDOR, resolvem firmar esta Ata de Registro de Preços, considerando o julgamento do

Procedimento de Licitação na modalidade de Pregão Presencial n" 038/2019, Processo nO

9414/2019, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s)

cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas

constantes na Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal n.?

755, de 28 de junho de 2017, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto a a aquisição de material de

consumo (saco de lixo e outros), destinados a atender aos diversos setores da Secretaria

Municipal de Saúde, nos lotes 4 e 5, conforme disposto na Licitação Pregão Presencial N°

038/2019 cujo edital consta no Processo Administrativo nO9414/2019, conforme Anexo deste

Termo.

ATA DEREGISTRODEPREÇOSNQ119/2019
Avenida Cerejeira, n° 280, Complexo Prima Cittá, Torre 11,90 andar, Bairro Movelar, Unhares - ES, CEP: 29906-014

inscrito no CNPJ sob n.o 10.414.835/0001-41 / TEL: (027) 3371-1097 S/TE: www./inhares.es.gov.br
Documento assinadodigitalmente. Conferênciaem http://www.linhares.es.gov.br Portal da Transparência.

1
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004

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHARES

Ianvisa. embalagem com 100 unidades.

SACO PLASTICO PARA RESIDUO INFECTANTE NA
COR BRANCO LEITOSO IDENTIFICADO CAPACIDADE
PARA 50 LITROS
saco plástico para reslduo infectante branco leitoso
50 litros - saco plástico para acondicionamento de
resíduo infectante, tipo hospitalar, resistente, cor
branco leitoso, confeccionado de polietileno, medindo
63 cm de largura x 80 cm altura (largura pode variar

005 +/- 1cm), suportando 15 kg, com capacidade
volumétrica de 50 litros, devendo constar em cada
saco individualmente a identificação do fabricante com
seu cnpj, a capacidade nominal em litros e quilograma,
simbolo da substância infectante, com inscrição de
residuo infectante, de acordo com as normas da abnt,
padrão nbr 9191 e 9190 e nbr 7500. nOde registro na
anvisa. embalagem com 100 unidades.

005 005

..
saco plástico para reslduo infectante branco leitoso ~
50 litros - saco plástico para acondicionamento de ~ ~
residuo infectante, tipo hospitalar, resistente, cor ...
branco leitoso, confeccionado de polietileno, medindo çp~,
63 cm de largura x 80 cm altura (largura pode variar ~ "
+/- 1cm), suportando 15 kg, com capacidade P ITAQUITI
volumétrica de 50 litros, devendo constar em cada ~
saco individualmente a identificação do fabricante co
seu cnpj, a capacidade nominal em litros e quilo a
simbolo da substância infectante, com insl5'ti :,
residuo infectante, de acordo com as no t,
padrão nbr 9191 e 9190 e nbr 7500. n°
anvisa. embalagem com 100 unidad ..

SACO PLASTICO PARA RESIDUO INFECTANTE NA
COR BRANCO LEITOSO IDENTIFICADO CAPACIDADE
PARA 50 LITROS

ITAQUITI

RUBRICA

PCT

FL
DEPTOCOMPRAS

10 164,0016,4000

1500 16,4000 24.600,00

54.910,20

SAULO RODRIGUES
MEIRELLES:88104028715

Assinado digitalmente por
SAULO RODRIGUES
MEIRELLES:88104028715
Data: 2019.12.05 17:52:53
-0200

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE L1NHARES
SAULO RODRIGUES MEIRELLES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

LICITANDO
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:10610928000141

Assinado digitalmente
por LICITANDO
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:10610928000141
Data: 2019.12.10
15:05:00 -0300

LICITANDO COMÉRCIO E SERViÇOS LTDA ME
RONIE MOURA
FORNECEDOR
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RUBRICA
ESTADODO ESPIRITa SANTO
PREFEITURAMUNICIPALDEUNHARES FL

DEPTOCOMPRAS

ANEXO -ITEM(S) DOCONTRATO

Pregão Presencial N° 000020/2019
Processo: 005292/2019

Termo N°000060/2019

Empresa: HOSPIDROGASCOMERCIODE PRODUTOSHOSPITALARESLTDA

CNPJ: 35.997.345/0001-46

Endereço: RUAALCINDO GUANABARA, 417 - CRISTOVAOCOLOMBO - VILA VELHA· ES - CEP: 29106400

Item Lote Especificação Unidade Marca Quantidade Unitário Valor Total

TIRA REAGENTE COM CHIP DE CODIGO PARA
DETERMINACAO DE GLlCEMIA
tira reagente para determinação quantitativa de
glicemia em amostra de
sangue capilar fresco, venosa, arterial e neonatal
para uso em monitor de glicemia compaUvel, com faixa
de medição de 10- 20 a 500-600mg/dl. metodologia de
leitura eletroquimica ou fotorreagente (amperométrica
ou fotométrica) por enzima glicose desidrogenase
para minimizar ação de substâncias interferentes,
embaladas individualmente ou em frascos contendo ROCHE-

001 001 50/100 unidades desde que seja garantida a validade UNO ACCU-CHEK 650000 0,6800 442.000,00
do produto depois de aberto o frasco e com garantia ACTIVE
de fornecimento de 858 aparelhos incluindo bateria,
manutenção preventiva e corretiva sem ónus, sendo
no regime de comodato, profissional de saúde
responsável por treinamento e capa citação no uso do
equipamento trimestralmente ou semestralmente,
software para depuração de resultados do aparelho
em português e certificado de boas praticas de
fabricação emitido pela anvisa brasil. sendo 210
aparelhos para entrega imediata.

TIRA REAGENTE COM CHIP DE CODIGO PARA
DETERMINACAO DE GLlCEMIA
tira reagente para determinação quantitativa de
glicemia em amostra de
sangue capilar fresco, venosa, arterial e neonatal
para uso em monitor de glicemia compativel, com faixa
de medição de 10- 20 a 500-600mg/dl. metodologia de
leitura eletroquimica ou fotorreagente (amperométrica
ou fotométrica) por enzima glicose desidrogenase
para minimizar ação de substâncias interferentes,
embaladas individualmente ou em frascos contendo ROCHE-

002 001 50/100 unidades desde que seja garantida a validade UND ACCU-CHEK 80000 0,6800 54.400,00
do produto depois de aberto o frasco e com garantia ACTIVE
de fornecimento de 858 aparelhos incluindo bateria,
manutenção preventiva e corretiva sem ónus, sendo
no regime de comodato, profissional de saúde
responsável por treinamento e capacitação no uso do
equipamento trimestralmente ou semestralmente,
software para depuração de resultados do aparelho
em português e certificado de boas praticas de
fabricação emitido pela anvisa brasil. sendo 210
aparelhos para entrega imediata.

AUTO LANCETA PARA COLHA DE SANGUE
DESCARPACK

003 002 CAPILAR DE 23 A 30 G UND (28 G) 650000 0,1700 110.500,00
auto lanceta para coleta de sangue capilar: lanceta

Usuário:DENISEROCHALIMADOS SANTOS
Usuáric..DENISEROCHALIMADOS SANTOS
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para coleta de sangue capilar, confeccionada em
plástico rígido com design ergonOmico, tempo de
disparo: 3 segundos. possui protetor plástico e
dispositivo de segurança para fácil manuseio e
segurança na punção. agulha de 23 a 30g com 1,5 a
1,8 mm de profundidade, retrálil acionada por contato,
estéril e descartável. esterilizado a radiação gama, em
conformidade com iso 13485 e nr32. deve possuir
registro na anvisa, ministério do trabalho e certificado
de boas práticas de Iabrícação. caixas com 100
unidades, contendo número de lote, prazo de validade
e instruções de uso.

AUTO LANCETA PARA COlETA DE SANGUE
CAPILAR DE 23 A 30 G
auto lanceta para coleta de sangue capilar: lanceta
para coleta de sangue capilar, confeccionada em
plástico rígido com design ergonOmico, tempo de
disparo: 3 segundos. possui protetor plástico e
dispositivo de segurança para fácil manuseio e

004 002 segurança na punção. agulha de 23 a 30g com 1,5 a UND
DESCARPACK 80000 0,1700 13.600,00

1,8 mm de profundidade, retrátil acionada por contato, (28 G)
estéril e descartável. esterilizado a radiação gama, em
conformidade com iso 13485 e nr32. deve possuir
registro na anvisa, ministério do trabalho e certificado
de boas práticas de tabrícação. caixas com 100
unidades, contendo número de lote, prazo de validade
e instruções de uso.

SERINGA DESCARTAVEl ESTERll DE 01 Ml COM
AGULHA FIXA DE 12.7 MM X 0,33 PARA INSULINA.
seringa descartavel esteril u-100 insulina com agulha
fixa 12,7xO,33mm (29g) bisei trifacetado, escala de
graduaç1!o cltraços grandes e firmes de 02 em 02

UND DESCARPACK 250000 0,2300 57.500,00005 003 unidades, embolo de corte reto com borracha de
ajuste e vedação sem espaço morto inteiramente
siliconizado, plstão (stopper) sem latéx, protetor
plastico de embolo e agulha, pacotes com 10
unidades.

SERINGA DESCARTAVEl ESTERll DE 01 Ml COM
AGULHA FIXA DE 08 X 0,33 MM PARA INSULINA.
seringa descartavel esteril u-100 insulina com agulha
fixa 8xO,30mm (30g) bisei trifacetado, escala de SR-

006 004 graduaç1!o cltraços grandes e firmes de 02 em 02 UND SALDANHA 250000 0,2700 67.500,00
unidades, embolo de corte reto com borracha de RODRIGUES
ajuste e vedação sem espaço morto inteiramente
siliconizado, pistão (stopper) sem latéx, protetor
plastico de embolo e agulha, caixa com 100 unidades.

Usuário:DEN/SEROCHALIMADOSSANTOS
Usuário:DENlSéROCHAUMA DOS SANTOS
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ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 36/2020.

PREGÃO ELETRÔNICO FMS N° 006/2020

PROCESSON° 3693/2020
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

o FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE UNHARES, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica

de direito público, com sede na Avenida Cerejeira, n° 280, Complexo Prima Cittá, Torre II, 9°
andar, Bairro Movelar, Linhares/ES, CEP: 29.906-014, Inscrito no CNPJ sob n.?
10.414.835/0001-41, denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representado

interinamente pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, senhor SAULO RODRIGUES

MEIRELLES, brasileiro, portador do CPF (MF) n° CPF N° 881.040.287-15 e R G N° 757.851-

ES, residente e domiciliado na Rua Coronel Sodré, n?402 Apt?201, Centro - Vila Velha -ES.
CEP 29.100-080, de outro lado, a empresa CELESTE DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTOA ME, estabelecida Av. Celeste Faé, n° 793, Bairro Nossa Senhora
Conceição, CEPo 29.900-523, devidamente inscrita no CNPJ nO 06.098.484/0001-30,

representada legalmente neste ato pelo Senhor MARCIANO SOUZA, brasileiro, casado,

farmacêutico, portador do CPF n° 070.979.657-97 e RG nO1.365.283 - SPTC/ES, residente e

domiciliado na Avenida Governador Dias Lopes, QD 20, Casa 18, Novo Horizonte,
Linhares/ES, denominado FORNECEDOR, resolvem firmar esta Ata de Registro de Preços,

considerandoo julgamento do Procedimento de Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico
nO006/2020, Processo nO3693/2020, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e

na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as
partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no

Decreto Municipal n.?755, de 28 de junho de 2017, e em conformidade com as disposições a

seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto a Aquisição de Material

Médico Hospitalar (nos lotes 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,
23, 26, 38, 47, 48, 56, 57, 58 e 59) destinados a atender as Unidades Básicas de Saúde e o
Hospital Geral de Linhares, conforme disposto na Licitação Pregão Eletrônico N° 006/2020
cujo edital consta no Processo Administrativo nO3693/2020, conforme Termo anexo.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS N° 036/2020
Av. Cerejeira, n" 280, Complexo Prima Cittá, Torre II, 9' andar, Bairro Movelar, Unhares - ES, CEP: 29906-014

inscrito no CNPJ sob n.O10.414.835/0001-41/ TEL: (027) 3371-1097 S/TE: www.linhares.es.gov.br
Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.linhares.es.gov.br Portal da Transparência.

1
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ANEXO -ITEM(S) DO CONTRATO

Pregão Eletrônico N° 000006/2020

Processo: 003693/2020

Termo N° 000036/2020

Empresa: CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ: 06.098.484/0001-30

Endereço: AVENIDA Celeste Faé, 793 - NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - UNHARES - ES - CEP: 29900523

Item Lote Especificação Unidade Marca Quantidade Unitário Valor Total
,

BOLSA COLETORA DE URINA ESTERIL APIROGENIC
COM DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO SISTEMA
FECHADO DE 2000 ML.
bolsa coletora sistema fechado, estéril, descartável,
capacidade 2.000ml, confeccionado em material

001 001 apropriado, com válvula anti-refluxo, com escala para UNO
ADVANTIVE/JO 2500 3,2200 8.050,00

medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo AOMED
esvaziamento do coletor, embalado individualmente em
papel grau cirúrgico constando externamente os
dados de identificação, procedência, data de validade,
número de lote e registro no ministério da saúde.

BOLSA COLETORA DE URINA ESTERIL APIROGENIC
COM DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO SISTEMA
FECHADO DE 2000 ML.
bolsa coletora sistema fechado, estéril, descartável,
capacidade 2.000ml, confeccionado em material

002 001 apropriado, com válvula anti-refluxo, com escala para UNO
ADVANTIVE/JO

1000 3,2200 3.220,00
medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo AOMED
esvaziamento do coletor, embalado individualmente em
papel grau cirúrgico constando externamente os
dados de identificação, procedência, data de validade,
número de lote e registro no ministério da saúde.

BOLSA COLETORA DESCARTAVEL DE URINA
SISTEMA ABERTO EM PVC COM 1200ML
frasco coletor sistema aberto em pvc translucido,

MEDSONDAlME
003 002 com capacidade para 1.200ml e escala graduada. UNO 3000 3,2000 9.600,00

constando externamente os dados de identificação, DSONDA

procedencia, data de validade, numero de lote e
registro no ms.

BOLSA COLETORA DESCARTAVEL DE URINA
SISTEMA ABERTO EM PVC COM 1200ML
frasco coletor sistema aberto em pvc translucido,

MEDSONDAlME
004 002 com capacidade para 1.200ml e escala graduada. UNO 1500 3,2000 4.800,00

constando externamente os dados de identificação, DSONDA

procedencia, data de validade, numero de lote e
registro no ms.

BOLSA PARA COLOSTOMIA COM ANEL DE RESINA
SINTETICA MEDINDO 13 X 64MM
bolsa para colostomia, constitulda de anel de resina

005 003
sintética (karaia) transparente medindo 13 x 64mm,

UNO
CASEX/CASEX 300 10,3000 3.090,00constando externamente os dados de identificação, IND DE PLAST

procedência, data de validade, número de lote, e
registro no ministério da saúde. com clarnps individual
para cada bolsa

006 004
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL EM UNO

VITAGOLD/JO 20 35,0000 700,00 IPVC COM BALAO N 4 AOMED

Usuário:DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS
Usuár;o:DENISEROCHALIMADOS SANTOS
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PVCSEM BALAON 4.0
cânula de traqueostomiadescartávelem pvc, sem
balão número 4.0. estéril, embalada individualmente,

AOMEDcontendodados de identificaçãoe procedência,
númerode lote, validade, registro no ministérioda
saúde.

CANULA DETRAOUEOSTOMIADESCARTAVELEM
PVCSEM BALAON 6.0
cânulade traqueostomiadescartável em pvc, sem

VITAGOLD/JO016 014 balão número 6.0. estéril, embalada individualmente, UND 20 23,6300 472,60
contendodados de identificaçãoe procedência, AOMED
númerode lote, validade, registro no ministério da
saúde.

CANULADE TRAOUEOSTOMIADESCARTAVELEM
PVCSEM BALAON 7.0
cânula de traqueostomiadescartávelem pvc, sem

VITAGOLD/JO017 015 balão número 7.0. estéril, embalada individualmente, UND 20 23,5700 471,40
contendodados de identificaçãoe procedência, AOMED
númerode lote, validade, registro no ministérioda
saúde.

CATETERNASALTIPO OCULOSDESCARTAVELUSO
ADULTO
cateter nasal cateter nasal, tipo óculos, descartável,
uso adulto. embalagem individual em bllster rígídoe

BIOSANII018 016 papel grau cirúrgicoe filme termoplástico, aberturaem UND 500 0,9800 490,00
pétala. na embalagemdeveráestar impressodadosde BIOSANI
identificação,procedência,data de fabricação, tipo de
esterilização,prazo de validadee registro no
ministério da saúde.

COLETORDE URINA TIPO SACODESCARTAVEL
SISTEMAABERTOCOMCAPACIDADEDE 2000 ML
coletor de urina, tipo saco, fabricado em polietileno
transparentecom cordão para fechar e pendurarem
suporte apropriado,atóxico, tamanho único e MEDSONDNME019 017 marcaçõesaproximadascom intervalosgraduais de UNO DSONDA 400 0,5200 208,00
100ml até 2.000ml, embalagemcom 100unidades,
constandodados de identificação, procedência,data
de validade, n° de lote e registro no ministérioda
saude.

DISPOSITIVOPARA INCONTINENCIAURINARIACOM
EXTENSAONÃOESTERILW 05.
dispositivo para incontinência urinária, em látex
natural, translúcido, suave, flexível, hipoalergênica,

BIOSANIIBIOSA020 019 extremidadeinferior em forma de bulbo, resistente a UND 1250 2,0300 2.537,50
dobras ou rugas, com extensor, número 5 masculina, NI
embalagem individual, contendodados de
identificação,procedência,data de validade, número
do lote e registro no ministérioda saúde.

DISPOSITIVOPARA INCONTINENCIAURINARIACOM
EXTENSAONÃOESTERIL N° 05.
dispositivo para incontinênciaurinária, em látex
natural, translúcido, suave, flexível, hipoalergênica,

BIOSANIIBIOSA021 019 extremidadeinferior em forma de bulbo, resistente a UNO 300 2,0300 609,00
dobras ou rugas, com extensor, número 5 masculina, NI
embalagem individual, contendodados de
identificação,procedência,data de validade, número
do lote e registro no ministérioda saúde.

DISPOSITIVOPARA INCONTINENCIAURINARIACOM
EXTENSAONAOESTERIL N° 06.

022 020
ispositivo para incontinenciaurinaria com extensao

UND BIOSANIIBIOSA 5000 2,1100 10.550,00não esteril n° 06 - dispositivo para incontinência NI
urinária, em látex natural, translúcido, suave, flexível,
hipoalergênica,extremidade inferior em forma de

Usuário:DENISEROCHALIMADOS SANTOS
Usuário:DENISEROCHALIMADOS SANTOS
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bulbo, resistente a dobras ou rugas, com extensor,
número 6 masculina, embalagem individual, contendo
dados de identificação, procedência, data de validade,
número de lote e registro no ministério da saúde.

DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA COM
EXTENSAO NAO ESTERIL N° 06.
ispositivo para incontinencia urinaria com extensao
não esteril nO06 - dispositivo para incontinência
urinária, em látex natural, translúcido, suave, flexível, BIOSANIIBIOSA 2,1100 1.266,00023 020 hipoalergênica, extremidade inferior em forma de UND NI 600

bulbo, resistente a dobras ou rugas, com extensor,
número 6 masculina, embalagem individual, contendo
dados de identificação, procedência, data de validade,
número de lote e registro no ministério da saúde.

DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA COM
EXTENSAO NAO ESTERIL N° 07.
dispositivo para incontinência urinária, masculino, em
látex natural, translúcido, suave, flexível,

BIOSANIIBIOSA
024 021 hipoalergênico; extremidade inferior em forma de UND 600 2,3300 1.398,00

bulbo, resistente a dobras ou rugas, com extensor; NI

n007. embalagem individual contendo dados de
identificação e procedência, data de validade, número
de lote e registro no ms.

EQUIPO PARA INFUNSAO COM CONTROLE DE FLUX
E DOSAGEM DE SOLUCOES ENTERAIS
equipo (dispositivo) para infusão, controle de fluxo e
dosagem de soluções enterais, disponlvel para
conectar o recipiente de soluções (frasco ou bolsas)

UND
BIOSANIIBIOSA

5000 1,2600 6.300,00025 023 à sonda, viabilizando o controle de fluxo. lanceta NI
perfurante para conexão ao recipiente de solução,
câmara flexivel para visualização do gotejamento.
embalado individualmente em papel grau cirúrgico e
esterilizado por radiação gama

FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA
DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM ESPUMA DE
4MM EVELCRO
fixador para cânula de traquesostomia descartável,
confeccionado em espuma de 4mm, revestida de tnt

DEJAMARO/DE
026 026 100% polipropileno em uma das faces e outra em UND 3000 5,9200 17.760,00

tecido pluma, 100% viscose, com velcro para sistema JAMARO
de fecho e regulagem aplicado em suas extremidades,
embalado de forma que garanta a integridade do
produto e conforme normas da vigilância sanitária,
tamanho adulto e infantil

SONDA FOLEY W 20 VESICAL
sonda foley n° 20 (vesical). sonda foley, duas vias,
em látex natural, estéril, descartável, siliconizada,
atóxica, válvula luer, possui formato arredondado, da
ponta com dois orificios laterais, orificios internos de

SOLlDOR/LAB
027 038 drenagem grande, arredondado e liso, numero do UND 1000 3,8600 3.860,00

diâmetro e capacidade de enchimento do balão OR IMPORT
impresso em cateter. possui invólucro interno em filme
plástico transparente, embalagem constando
identificação, procedência, data de validade, numero
de lote e registro no ministério da saúde

SONDA FOLEY N° 20 VESICAL
sonda foley nO20 (vesical). sonda foley, duas vias,
em látex natural, estéril, descartável, siliconizada,

028 038
atóxica, válvula luer, possui formato arredondado, da

UND
SOLlDOR/LAB 200 3,8600 772,00ponta com dois orificios laterais, orificios internos de ORIMPORT

drenagem grande, arredondado e liso, numero do
diâmetro e capacidade de enchimento do balão
impresso em cateter. possui invólucro interno em filme

Usuário:DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS
Usuário:DENISEROCHALIMADOS SANTOS
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ESTADO DO EspiRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Contratos e Convênios

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 132/2020 firmada entre
o MUNIC[PIO DE COLATINA e a empresa J.C.P. DA SILVA -
COMERCIAL DESKART.

Pelo presente instrumento o MUNICiplO DE COLATlNA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o nO27.165.729/0001-74, com sede na avoÂngelo Giuberti, 343, bairro Esplanada,
Colatina/ES, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Sérgio Meneguelli, brasileiro,
solteiro, Empresário, portador do CPF nO47B.204.117-91, residente nesta Cidade; doravante denominado
CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão Presencial n°
051/2020, instaurado sob o Sistema de Registro de Preços, devidamente homologado pela autoridade
competente em 02/09/2020, conforme Processo n" 004074/2020, RESOLVE registrar os preços da
empresa J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART, inscrita no CNPJ sob o nO10.724.350/0001-54.
com sede na Avenida Rolinha, nO14, Galpâo Pávmt 01, Residencial São Conrado. Cariacica/ES. CEP:
29.141-197, endereço eletrônico: beriza.deskart@gmail.com, telefone para contato: (27) 3045-3406 e
(27) 99704-8250, neste ato denominada CONTRATADA, representada por seu Sócio Administrador, Sr.
Jean Carlos Pereira da Silva, brasileiro, casado. empresário, inscrito no CPF sob o nO074.985.177-52 e
Carteira de Identidade n° 1277331 - SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Turmalina, nO19, Pavimento
3, São Geraldo, Cariacica/ES, CEP: 29.146-651, vencedora dos Lotes que constam no Anexo I, nas
quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e mediante as
cláusulas seguintes:

ÇLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO,

1.1 - Constitui objeto deste a formalização de registro de preços para aquisição de materiais de limpeza,
higiene, copa e cozinha destinados ao atendimenlo da demanda da Administração Municlpa], através da
Secretaria Municipal de Administração.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ÇONDIÇÕES DE ENTREGA E DO REÇEBIMENTO DOSpRODIHOS.

2.1 - Os materiais licitados deverão ser entregues, de forma parcelada, no Almcxarifado Central do
Município de Colatina, situado na Avenida Champagnat, sln, Bairro Marista. Colatina-ES, de segunda a
sexta-feira, das 08h às 1511,de segunda a sexta-feira, ou no Almoxarifado da Secretaria Municipal de
Saúde, situado na Rua Pedro Epichin, n." 188, Centro, Colatina-ES, no horárió de 08h às 16h, de
segunda a sexta-feira.

2.2 - O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias ininterruptos, contados a partir da data de
recebimento da Autorização de Fornecimento, a ser expedida pelo Alrnoxarifado.

2.3 - O recebimento do objeto desta licitação dar-se-à:
a) provisoriamente, no ato do recebimento dos materiais;
b) definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento provisório, após a verificação da
qualidade, quantidade e especificação do objeto e consequente aceitação.

2.4 - Após o recebimento provisório, será efetuado o recebimento definitivo dos materiais.

2.5 - A Autorização de Fornecimento será emitida após a formalização do Pedido de Fornecimento, pela
Secretaria interessada, discriminando o servidor responsável pela fiscalização do processo, bem como os
lotes. a especificação técnica. a quantidade dos produtos a serem adquiridos.

2.6 - Os materiais deverão ser entregues nas mesmas marcas indicadas nas propostas de preços
vencedoras do certame.

2.7 - Os materiais que contenham validade deverão ser entregues com 90% do seu prazo a vencer.
contados da data de entrega dos mesmos no Almoxarifado.

Av. Àngelo Giuberti, nO343, B. Esplanada - Colatina/ES, CEP: 29.702-902 - TELEFAX: (027) 3177-
7866

----------------------------------- ----
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ESTADO DO EsplRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COlATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE llCITAÇOES

ANEXO I • TI:RMO N° 00013'2/2020

Pregão Presencial N°0000.51/2020
Processo: 004074 {2020
Termo N" 00013212020

Empresa: J C P DA SILVA COMERCIAL DESKART EPP

CNPJ: 10.724.35010001-54

/tem Especittceçêo

ALCOOl LIQUIDO 46 INPM 1 L
álcool etílico hidratado líquido 46" inpm, uso
doméstico, embalado em frasco Inquebrável
e transparente. apresentar em sua
embalagem original: produto saneante
noti1ícado na anvísa, autorização de
funcionamento da empresa (ate), data de
fabricação, validade, responsável técnico
com número de inscrição no crq, dados do
fabricante ou importador" quantidade,
composição química detalhada. precauç:pes,
conduta em casos de acidentes. embalag,em
com no rninirno 1000 mi. referencia de
qualidade: marca start ou semelhante,

ESCOVA DEMAMADEIRA
escova para limpeza de mamadeira e bico,
cabo de poliproplleno, bpa free (livre de

002 050 00043567 bisfenol a), cordas em nylon, resistente.
formato anatôrnlco, medindo no rrunirno 28 l( 1
x 5 cm. referência de qualidade: rnarcalolly
ou neopan ou semelhante,

ao! 022 00043370

MAMADEIRA 250 ML
rnamadelra confeccionado em pollpropileno,
atóxica. contendo frasco. capuz. tarnpaa
disco de vedação, Inquebrável, estenlizável
no mínimo a 100' c, bpafree (livre de bistenol
a), gargalo higiênico fácil de limpar. sem abas
cortantes. acompanhada de no rnlnirno 01
bico confeccionado em sülcone. cor
transparente, esterllizàvel, boa free (Iivré'de
bislonol a). indicado para crianças de O a 6
meses, liquidos ralos. com selo de aprovação
da associação brasileira de odontologia -
abo, embalada individualmente com data de
fabricação. validade, dados do fabricante ou
importador, e 5010 de qualidade inmetro. cor
predomlnante: azul e rosa, capacidade
mínima de 250 mi. referência de qualidade:
marca loliy ou neopan ou lilla ou semelhante.

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHA
oíspenser para papel toalha lnterfoíha,
composto de frente e base em plástico abs
de baixa densidade/alta resistência, de fácil

004 091 00043850 tnstataçào. abertura e fechamento com
travas laterais acionadas por pressão, para
utli1zar papel toalha medlndc no míntrno 20 cm
de comprimento e 20 a 21 de largura. cor
branca. capacidade de no rntnirno 1000
folhas.

003 053 00043565

005 098 00053009 SABONETE CHEMOSO 5 L

UN

UN

UN

UN

Marcá

ITAJÁ

LOLLY

LOLLY

PREMISSE

UN LLiMP

4.000.000

200,000

720.000

160,000

1.200,000

3.690

7,940

8,700

21,990

12,650

VaJotTotal

14.760,00

1.588,00

3,518,40

15.180,00

\
'\
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ESTADO DO EspIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COO.R.DENADORIA DE LICITAÇOES

sabonete cremoso 5 litros, com alta efiCiência
limpadora, ph neutro, elevada formação de
espuma, con~istêncla firme, biódegraélável.
fragrânt:;la erva doce, pronto pra u!illf e ser
utilizado em dispenser para sabonete liquido,
sem ser diluído. acondicionado em gatão
plástico resistente. apresentar em sua
embalagem originai; produto saneante
netifiçado na ar1V~áltegi$tro nó ministério dá
saóde, autorl.zação de funcionamento da
empresa (ate), data de fabricação, validade,
responsável técnico com nÚmero tie
inscrição rio crq, dados do fabri .. nte ou
impQl'ladof, quantíºac:h~,çomposiç. química
detalhad'a, precauções', conduta em' sos
de acídentes. embalagem com no mini 05
litros, referencia .de qualidade: marcas
pr~miSs~ ou arkilux ou semelhante;

41.310,40
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ESTADO DO EspiRITa SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Contratos e Convênios

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 134/2020 firmada entre
o MUNIC(PIO DE COLATINA e a empresa N. NUNES

COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA.

Pelo presente instrumento o MUNICiplO DE COLATINA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o nO27.165.729/0001-74, com sede na avoÂngelo Giuberti, 34.3, bairro Esplanada.
Colalina/ES. neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ·Sérgio Meneguelli, brasileiro.
solteiro. Empresário. portador do CPF nO478.204.117~91, residente nestaCidade, coravente denominado
CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão Presencial nO
051/2020, instaurado sob o Sistema de Registro de Preço!!>,devidamente homologado pela autoridade
competente em 02/09/2020, conforme Processo nO 004074/2020, RESOLVE registrar os preços da
empresa N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 17.630.850/0001-76.
com sede na Avenida Presidente Rodrigues Alves. n° 488. Bairro Nossa Senhora da Conceição. Unharesl
ES. CEP: 29.900-472, neste ato denominada CONTRATADA, endereço eletrônico:
nnunes@nnunescomercio.com.br. telefone para contato: (27) 3371-2615 e (27) 99947-6651.
representada por seu Sócio Administrador. Sr. Rafael Teixeira Nunes, brasileiro, casado. empresário,
inscrito no CPF n0 106.954.147-80 e da Cédula de Identidade nO 2.002.605-SPTC/ES, residente e
domiciliado na Avenida Presidente Rodrigues Alves. nO488, Nossa Senhora da Conceição. Unhares/ES.
CEP: 29.900-472, vencedora dos Lotes que constam no Anexo I, nas quantidades estimadas.
atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e mediante as cláusulas seguintes:

cLÁUSULA pRIMEIRA - DO QBJETO.

1.1 _Constitui objeto deste a formalização de registro de preços para aquisição de materiais de limpeza.
higiene, copa e cozinha deslinados ao atendimento da demanda da Administração Municipal, através da

Secretaria Municipal de Administração.

CLÁUSULA SEGUNDA. DAS CONDIÇOES DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS.

2.1 _ Os materiais licitados deverão ser entregués, de forma parcelada. no Almoxarifado Central do
Município de Colatina. situado na Avenida Champagnat, s/n, Bairro Marista. Colatina-ES. de segunda a
sexta-feira, das 08h às 15h. de segunda a sexta-feira, ou no Almoxarifado da Secretaria Municipal de
Saúde. situado na Rua Pedro Epichín, n." 188. Centro. Colatina-ES, no horário de 08h às 16h. de

segunda a sexta-feira.
2.2 _ O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias ininterruptos, contados a partir da data de
recebimento da Autorização de Fornecimento, a ser expedida pelo Almoxarifado.

2.3 _O recebimento do objeto desta licitação dar-se-á:
a) provisoriamente, no ato do recebimento dos materiais:
b) definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento provisório, após a verificação da
qualidade, quantidade e especificação do objeto e consequente aceitação.

2.4 _Após o recebimento provisório, será efetuado o recebimento definitivo dos materiais.

2.5 _A Autorização de Fornecimento será emitida após a formalização do Pedido de Fornecimento, pela
Secretaria interessada, discriminando o servidor responsável pela fiscalização do processo. bem como os
lotes, a especificação técnica. a quantidade dos produtos a serem adquiridos.

2.6 • Os materiais deverão ser entregues nas mesmas marcas indicadas nas propostas de preços

vencedoras do certame.
2.7 _ Os materiais que contenham validade deverão ser entregues com 90% do seu prazo a vencer.
contados da data de entrega dos mesmos no Almoxarifado.

Av. Ângelo Giuberti, nO343. B. Esplanada - Colatina/ES. CEP: 29.702-902 - TELEFAX: (027) 3177-
7866
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ESTADO DO EspiRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LlCITAÇOES

validade, dados do fabricante ou importador,
certificado de aprovação do ministério do
trabalho e emprego - ca. tamanho p. cor
amarela.

BALDE COM ALÇA 12 L
balde em plástico reforçado, produzido em
plástico não reciclado. formato redondo,

008 062 00043541
pegador no fundo, alça em arame UN GTX 1.200,000 4,000 4.800,00
galvanizado com pegador. marca grafada no
fundo do produto. cor preta. dimensões
mínimas de 28 x 30 cm. capacidade rnlnlrna
de 12 litros.

DESODORANTE CREME 55G
desodorante antitranspirante, fórmula sem
álcool, fragrância suave. apresentar em sua
embalagem original: data de fabricação,
validade. dados do fabricante ou importador,

009 087 00047281 quantidade, cornposição qulmica detalhada, UN HERBISSIMO 1.400,000 2,700 3.78.0,00

precauções. conduta em casos de
acidentes. registro na anvisa/ministério da
saúde. embalado em pote com no mínimo 55
g. referência de qualidade: marca herbísstmo
ou tabu ou semelhante.

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
dispenser para sabonete liquido, composto
de frente e base em plástico abs de baixa

010 092 00045433
densidade/alta resistência, de fácil UN NOBRE 150,000 19,790 2.968,50
instalação; abertura e fechamento com
travas. capacidade do reservatório de no
mínimo 800 ml. cor branca. medindo no
mínimo 10 x 25 x 11 cm.

LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50
L
lixeira plástica com tampa e pedal, atóxico,
resistente ao impacto. corpo e tampa em

011 096 00043683 polipropileno (pp) ou polietileno de alta UN TRITEC 280,000 55;800 15.624,00

densidade (pead) nas cores preto ou cinza
ou branco. capacidade minima de 50 litros.
referência de qualidade: marca lar plásticos
ou proplast ou belosch ou semelhante.

COPO DE VIDRO AMERICANO 190 ML
copo de vidro tipo americano, capacidade

001 002 00043346
miníma de 190 mi, acondicionado em caixa de CX NADIR 10,000 19,800 198,00
papelao contendo no mínimo 24 unidades,
referênci a de qualidade: marca nadir ou
semelhante.

36.736,00
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ESTADO DO EspIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COtATINA
SECRETARIA MUNICIPAL D!3ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Contratos e Convênios

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 138/2020 firmada
entre o MUNIC[PIO DE COLATINA e a empresa A.&C
COMERCIAL LTDA.

Pelo presente instrumento o MUNIClplO DE COLATINA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o nO 27, 165.729/0001~74, com sede na aVo Ângela Giuberü, 343, bairro
Esplanada, Colatina/ES, neste ato representado por seu Prefeito Municipal. sr. Sérgio Meneguellí,
brasileiro, solteiro. Empresário. portador do CPF ng 478.204.117-91. residente nesta Cidade.
doravante denominado CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação na modalidade
Pregão Presencial n° 069/2020, instaurado sob o Sistema de Registro de Preços, devidamente
homologado pela autoridade competente em 14/09/2020. conforme Processe nó O~l0587./2020,
RESOLVE registrar os preços da empresa A&C COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nO
10.962.026/0001-74, com sede na Rua Rua Vicente F. De Almeida, na 1;35. Centro, Fundão/ES,
CEP.; 29.185·000, endereço eletrónico: aec ~QmercÍal@yahoQ,çom.b[, telefone para contato: (27)
3267-1582, (27) 99986-8535, (27) 99809-5473, neste ato denominada CONTR.ATAOA representada
por seu Sócio Administrador, Sr. Cristiano Ferreira Aleprande, brasileiro. solteiro, empresário,
inscrito no CPF n" 116,840.267-09 e C.1. na 2.313.251-SPTC/ES, residente e domicíliac!o na Rua
lvanete Aliprandi, n" 13, Orly Ramos, Fundão/ES, CEP: 29.185-000, vencedora do Lote que consta
no Anexo I, nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Instrumento
Convocatório e mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 - Constitui objeto deste a formalização de registro de preços para de registro de preços
para aquisição de termómetro clínico, EPI, material de limpeza e higiene, destinados ao
enfrentarnsnto do novo cororravírus (COVID-19), através da Secretaria Municipal de
Educação.

1.2 - Os quantitativos dos materiais foram mensurados de forma estimativa, ficando facultado a esta
Secretaria de Educação adquiri-los no todo ou em parte, de acordo com sua real necessidade, sem
que caiba a(s) empresa(s) vencedora(s) qualquer indenlzaçâo pelos quantitativos não requisitados.

CLAu.s.U_LA_ SEGU I':IDA_~._.ºA~ON.Q!ÇQELOJ; __!;NIRE_GA E .DQ_R5CEBIMENIQ_ J1QS
PROpUTOS. .

2.1 - Os objetos licitados deverão ser entregues, parçelaQamente, no Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Educação do Munidpio de Colatlna, situado na Rua Salivar de Abreu, S/N, Bairro
Lace, Colatlna-Eô, de segunda a sexta-feira, das 07h às 12h.

2.1.1 - A entrega deverá ser agendada com no minirno 24 horas de antecedêncta com a servidora
Kênla Cristina Toniato, contato pelo telefone (27) 3177-7054.

2,2 • O prazo de entrega será de 10 (dez) dias lnlnterruptos, contados a partir da data de
recebimento da Autorização de Fornecimento, por parte da empresa vencedora, a 'ser expedida pelo
Almoxarifado Central de Colatina.

2.3 - O recebimento do objeto desta licitação dar-se-é:
a) provisoriamente, no ato do recebimento dos materiais;
b) definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento provisono, após a
verificação da qualidade, quantidade e especificação do objeto e consequente aceitação.

Av, Ângelo Giuberti, nO 343. S. Esplanada - Colatina/ES, CEP: 29,702-902 - TELEFAX: (027) 3177-
7866
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ESTADO DO EspíRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COOROENAOORIA DE LICITAÇÕES

ANEXO I - TERMO N° 000138/2020

Pregão Presencial N° 000069/2020

Processo: 090587 / 2020

Termo N° 000138/2020

Empresa: A&C COMERCIAll TOA

CNPJ: 10.962.026/0001-74

Irem MarcaEspecificação Valor Tola!

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHA
dispenser para papel toalha interfolha,
composto de frente e base em plástico abs
de baixa densidade/alia resistência, de fácil

001 002 00043850 instalação, abertura e fechamento com
travas laterais acionadas por pressão, para
utilizar papel toalha medindo 110rnlnímo 20 cm
de comprirnento e 20 a 21 de largura. cor
branca. capacidade de no minimo 1000
folhas,

UN NOBRE 600,000 18,950 11,370,00

11.370,00

---- -- --------------------------------------------------------
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ESTADO DO ESplRITO. SANTO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CQLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Coordenadoria de Contratos e Convênios

ATA DE REGISTRO. DE PREÇO.S N° 141/2020 firmada
entre o MUNICiplO. DE CO.LATINA e a empresa
PRO.TEVILE EQUIPAMENTO.S EIRELI.

Pelo presente instrumento o MUNICiplO. DE êO.LATINA, pessoa jurídica de direito públíoe interno,
inscrito no CNPJ sob o nO 27.165.729/0001-74, com sede na avo Ângelo Giuberti, 343, bairro
Esplanada, Colatina/ES, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Sérgio Meneguelli,
brasileiro, solteiro, Empresário. portador do CPF nO 478.204.117-91. residente nesta Cidade,
doravante denominado CO.NTRATANTE, considerando o julgamento da ílcitação na modalidade
Pregão Presencial nO069/2020, instaurado sob o Sistema de Registro de Preços, devidamente
homologado pela autoridade competente em 14/09/2020, conforme Processo n° 090587/2020,
RESO.LVE registrar os preços da empresa PROTEVILE EQUIPAMENTO.S E!RELI, inscrita no CNPJ
sob o n" 04.051.013/0001-40. com sede na Avenida João Paulo II, nO38. Loja A. Bairro Vila Lenira.
Colatina/ES. CEP: 29.702-570. endereço eletrônico adm@protevjle.com.br, telefones para cantata:
(027) 3721-0761 ou (027) 99977-1131, neste ato denominada CO.NTRATADA1 representada por sua
sócia, Sr" VERGINIA ARLETE TINELLI. brasileira. divorciada, empresária, portadora da cédula de
identidade na 506.633 - SSP-ES, e do CPF nO674.376.137-00, residente e domiciliada ria Avenida
João Paulo II, nO 100, Vila Lenira, Colatina/ES, CEP: 29.702-475, vencedora dos Lotes que
constam no Anexo I, nas quantidades estimadas, atendendo as COndições previstas no
Instrumento Convocatório e mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO.OBJETO..

1.1 - Constitui objeto deste a formalização de registro de preços para de registro de preços
para aquisição de termõmetro clínico, EPI, material de limpeza e higiene, destinados ao
enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19), através da Secretaria Municipal de
Educação.

1.2 - Os quantitativos dos materiais foram mensurados de forma estimativa, ficando facultado a esta
Secretaria de Educação adquiri-los no todo OU em parte, de acordo com sua real necessidade, sem
que caiba a(s) empresa(s) vencedora(s) qualquer tnderiizaçáo pelos quantitativos não requisitados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÓES DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS.

2.1 - Os objetos licitados deverão ser entregues, paréeladamente, no Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Educação do Município de Colattna, situado na Rua Solivar de Abreu, S/N, Bairro
Lacê, Colatina-ES, de segunda a sexta-feira, das 07h às 12h.

2.1.1 - A entrega deverá ser agendada com no mínimo 24 horas de antecedência com a servidora
Kênia Cristina Toniato, contato pelo telefone (27) 3177-7054.

2.2 - O prazo de entrega será de 10 (dez) dias ininterruptos, contados a partir da data de
recebimento da Autorização de Fornecimento, por parte da empresa vencedora, a ser expedida pelo
Almoxarifado Central de Colatina.

2.3 - O recebimento do objeto desta licitação dar-se-à:
a) provisoriamente, no ato do recebimento dos materiais;
b) definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento provrsono, após a
verificação da qualidade, quantidade e especificação do objeto e consequente aceitação.

Av.Ângelo Giuberti, nO343, B. Esplanada - Colatina/ES, CEP: 29.702-902 - TELEFAX: (027) 3177-
7866
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J. . ~ ESTADO DO EsplRITO SANTO
'1 ' 1" PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
~ - .:g; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOt : .; COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
~~jt~.,...~ ~ I~!~'....... "_ ...-~ .:;;."

ANEXO I - TERMO N° 000141/2020

Pregão Presencial ND 000069/2020
Processo: 090587/2020

Termo N° 000141/2020

Empresa: PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME

CNPJ: 04~51~1~000140

item Especificação ValOrTotal

TERMOMETRO CLlNICO DIGITAL SEM
CONTATO
termómetro clínico digital sem cantata com a

001 001 00053023 pele, infravermelho, com display em Icd que UN BING ZUN 300,000 142,400 42.720~00
indica a temperatura, portátil, com sensor
sonoro para temperaturas acima de 37,5"e
(estado febril).

Item Especificação Valor Totet

TAPETE SANITIZANTE
tapete sanitizante em vinil (pvc), com bordas

002 006 00053424
vedante para impedir o vazamento de UN KAPAZI 30b,000 46,3bO 13.890,00
líquidos, espessura rnlnlrna de 10mm,
antiderrapante, anticharna, medidas minimas
de 38x 58 cm. cor: preta ou cinza,
MASCARA FACIAL DE TECtDO INFANTIL DE 2
A 3ANOS
mascara facial de tecido confeccionada em
3{três) camadas: uma de tecido não
impermeável na parte frontal, tecido
respirável no meio e um tecido de algodão na
parte em cantata com a superflcie do rosto,

003 011 00053517
definidas na pr 1002 prática recomendada l)N PROTEVILE 5.000:000 2,560 12.800.00
abnl. modelo anatómico, cobrindo totalmente
a boca e o nariz, sem deixar espaços nas
laterais, com um conjunto de alças de
elástico para cercar a cabeça e dar
sustenção a peça. tamanho infantil para
crianças de 2 a 3 anos, normatizado pela
abnt, em cores claras com branco, amarelo,
bege, cinza, azul e verde água.

MASCARA FACIAL DE TECIDO INFANTIL DE 4
A8ANOS
mascara facial de tecido confeccionada em
3(três) camadas: uma de tecido não
impermeável na parte frontal, tecido
respirável no meio e um tecido de algodão na
parte em cantata com a superflcie do rosto,

004 012 00053518
definidas na pr 1002 prática recomendada UN PROTEVILE 26.400,000 2,560 67.584,00
abnt. modelo anatómico, cobrindo totalmente
a boca e o nariz, sem deixar espaços nas
laterais, com um conjunto de alças de
elástico para cercar a cabeça e dar
sustenção a peça. tamanho infantil para
crianças de 4 a 8 anos, normatizado pela
abnt, em cores claras com branco, amarelo,
bege, cinza, azul e verde água.

MASCARA FACIAL DE TECIDO

005 013 00053519
INFANTO-JUVENIL DE 9 A 15 ANOS UN PROTEVILE 26.100,000 2,560 66.816,00
mascara facial de tecido confeccionada em
3(três) camadas: uma de tecido não

1\J1)
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ESTADO DO EspíRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COlATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Contratos e Convênios

ATA OE REGISTRO DE PREÇOS N° 140/2020 firmada
entre o MUNIClplO DE COlATINA e a empresa BERIZA
COMÉRCIO DE LIMPEZA lTDA.

Pelo presente instrumento o MUNIC(PIO DE COlATINA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.729/0001-74, com sede na avo Ângelo Giuberti, 343, bairro
Esplanada, Colatina/ES, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Sérgio Meneguelli,
brasileiro, solteiro, Empresário, portador do CPF nO 478.204.117-91, residente nesta Cidade,
doravante denominado CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação na modalidade
Pregão Presencial na 069/2020, instaurado sob o Sistema de Registro de Preços, devidamente
homologado pela autoridade competente em 14/09/2020, conforme Processo n" 0905"87/2020,
RESOLVE registrar os preços da empresa BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 32.952.698/0001-31, com sede na Avenida Rolinha, nO72, bairro São Conrado.
Cariacica/ES, CEP: 29.141-197 neste ato denominada CONTRATADA, endereço eletrônico:
beríza.deskart@gmail.com, telefone para contato: (27) 3045-3406 e (27) 99704-8250, representada
por seu Sócio Administrador, Sr. Jean Carlos Pereira da Silva, brasileiro, casado, empresário,
inscrito no CPF sob o nO074.985.177 -52, e portador da carteira de Identidade nO1.277.331-SSP/ES,
residente e domiciliado na Rua Turmalina, nO 19, São Geraldo, Cariacica/ES, CEP: 29.146-651,
vencedora dos Lotes que constam no Anexo I, nas Quantidades estimadas, atendendo as
condições previstas no Instrumento Convocatório e mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA· DO OBJETO.

1.1 - Constitui objeto deste a formalização de registro de preços para de registro de preços
para aqursrçao de termômetro clínico, EPI, material de limpeza e higienej destinados ao
enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19), através da Secretaria Municipal de
Educação.

1.2 - Os quantitativos dos materiais foram mensurados de forma estimativa, ficando facultado a esta
Secretaria de Educação adquiri-los no todo ou em parte, de acordo com sua real necessidade, sem
que caiba a(s) ernpresaís) vencedora(s) qualquer indenização pelos quantitativos não requisitados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDiÇÕES OE ENTREGA E DO RECEBIMENTO OOS
PRODUTOS.

2.1 - Os objetos licitados deverão ser entregues, parcelªdamente, no Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Educação do Município de Colatina, situado na Rua Bolivar de Abreu, SIN, Bairro
Lacê, Colatina-ES, de segunda a sexta-feira, das 07h às 12h.

2.1.1 - A entrega deverá ser agendada com no mínimo 24 horas de antecedência com a servidora
Kênia Cristina Toniato, cantata pelo telefone (27) 3177-7054.

2.2 - O prazo de entrega será de 10 (dez) dias ininterruptas, contados a partir da data de
recebimento da Autorização de Fornecimento, por parte da empresa vencedora, a ser expedida pelo
Almoxarifado Central de Colatina.

2.3 - O recebimento do objeto desta licitação dar-se-à:
a) provisoriamente, no ato do recebimento dos materiais;
b) definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento prOVISOrlO,após a
verificação da qualidade, quantidade e especificação do objeto e consequente aceitação.

Av. Ângelo Giuberti, na343, B. Esplanada - Colatina/ES, CEP: 29.702-902 - TELEFAX: (027) 3177-
7866

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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ESTADO DO EsplRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COlATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE llCIT AÇOES

ANEXO I· TERMO N° 00014012020

Pregão Presencial N° 000069/2020

Processo: 090587/2020

Termo N° 000140/2020

Empresa: BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA lTDA EPP

CNPJ: 32.952.698/0001-31

l1em

001 003 00045433

002 004 00053445

003 007 00043368

Especificação

DtSPENS.ER PARA SA80NETE UQUIDO
dispensar para sabonete liquido. composto
de frente e base em plástico abs de baixa
densidade/alta resistência. de fácil
instalação. abertura e fechamento com
travas. capacidade do reservatório de no
mínimo 800 rnl. cor branca. medindo no
miníma 10 x 25)( 11 cm.
OISPENSER PARA AlCOOL EM GEL COM
RESERVATORIO
dispenser porta álcool em gelou sabonete
liquida com reservatório, composto de frente
e base em plástico abs de alta resistência,
com visor frontal para nívet, acionamento
manual por pressão, de fácil instalação com
kit contendo parafusos e buchas para
fixação em parede, abertura e fechamento
com Iravas, reservatório com capacidade de
no mlnimo 800 mi, na cor branco, medindo no
mtnimo 10 x 25 x 11 cm.

Pf\PEL TOALHA INTERFOLHADO
papel toalha intertolha, folhas simples, duas
dobras produzido com 100% fibras
cetulósicas, não reciclado, na cor branca.
com alto poder de absorção, solúvel no meio
aquoso, com rigoroso controle
microbiológico, contendo no mínimo:
grarnatura de 24 g, medindo 20 cm do
comprimento e 20 a 21 de largura.
embalagem primária em rnateriallransparente
com no rrunimo 1000.Folhas.na qual deve
estar impresso o lote de tabncacão do
produto. embalagem secundária em caixas
de papelão.

UN

UN

PGT

Marca

PREMISSE

PREMISSE

COMPAPEL

GOO.OM

600,000

3.000,000

Valor Total

21,570 12.942,00

21,57Ú 12.942,00

8,050
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 000075/2020

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 000067/2019
PROCESSO W 027662/2019

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY - ESTADO DO EspíRITO SANTO, pessoa
jurídica de direito público interno, sediada à Rua Átila Vivácqua, nO79, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP:
29.350-000, inscrita no CNPJ sob o nO10.427.499/0001-71, por meio de delegação conforme preceitua a Lei
n? 1.356, de 05 de dezembro de 2017, neste ato pelo seu representante legal, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE, Sr. JAIRO FRICKS TEIXEIRA, brasileiro, casado, administrador, inscrito no RG nO524.409 - SPTC/ES e
portador do CPF nO726.455.047-87, residente e domiciliado na Rua Atila Vivacqua, nO382, Centro, Presidente
Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, doravante denominado Contratante e, de outro lado, a empresa DESTAQUE
COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nO
13.500.765/0001-32, com endereço na Rua Átila Vivácqua Vieira, n° 395, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP:
29.350-000, neste ato pelo seu representante legal, Sr. SAMUEL DA SILVA MORAES JUNIOR, brasileiro, casado,
empresário, portador do CPF nO110.643.467-66 e CNH n° 03264315090 - DETRAN/ES, residente na Rua Átila
Vivácqua Vieira, nO 395 - Fundos, Centro, Presidente Kennedy/ES, doravante denominada Contratada"
considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico Para Registro de Preços n°
000067/2019, Processo nO027662/2019, resolve registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas,
de acordo com sua classificação, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes
desta Ata de Registro de Preços, regida pelas Lei Federal nO8.666/1993 e alterações, Lei n° 10.520/2002, Decreto
Municipal 115/2014 e Decreto Municipal n° 007/2011, em conformidade com as disposições a seguir:

Cláusula Primeira - Do Objeto
1.1 - A presente Ata tem por objetivo assegurar o compromisso de possível contratação entre o Município de
Presidente Kennedy e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico para Registro de
Preços nO000067/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE PARA AQUISiÇÃO DE MATERIAL CLlNICO CIRURGICO PARA ATENDER O PAM E AS
UNIDADES BASICAS DE SAUDE, em conformidade com as quantidades e especificações contidas no Edital que
originou a presente contratação.

Cláusula Segunda - Da Validade da Ata
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contada a partir de sua
assinatura, vedada a sua prorrogação.
2.2 - Durante prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PMPK não será obrigada a firmar as
contratações que dela poderão advir, facultando-se-Ihe a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecer os produtos em igualdade de
condições.
2.3 - A Ata poderá ser aditada nos termos do Art. 12, do Decreto Municipal n° 007/2011 c/c Art. 65 da Lei 8666/93,
nos termos do subitem 14.1 deste Ata.

Cláusula Terceira - Do Preço
3.1 - O preço a ser pago coincide com o valor registrado no anexo I desta Ata, sendo que nele estão inclusos
todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes e quaisquer despesas
inerentes ao fornecimento dos produtos.
3.2 - O preço registrado será fixo e irreajustável, ressalvando o disposto na cláusula quarta deste instrumento.
3.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão
advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas
hipóteses previstas na Lei n° 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Cláusula Quarta - Da Alteração do Preço Praticado no Mercado e do Reequilíbrio da Equação Econômico
Financeira
4.1 - Quando por motivo superveniente, o preço registrado torna-se superior ao preço praticado pelo mercado,
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FUNDO Ml.JNIC'IPAL DE SAÚDÊ PRESI'[)E
CNPJ: 10.427.499/0001-71

estéril; com roldana

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE BASICA DE SAUDE

Lote Especificação Valor Total

061 00006846
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL FLEXIVEL

UND 1000 0,800 800,000
estéril; com roldana

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Lote Especificação Valor Total

ESPARADRAPO
rolo de 5 cm x 4,5m; embalado individualmente em protelar

065 00020779 plástico resistente; tecido 100% algodão com tratamento RL 600 3,150 1.890,000
acrílico; adesivo branco à base de borracha natural e
resina.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE BASICA DE SAUDE

Lote Especificação Valor Total

ESPARADRAPO
rolo de 5 cm x 4,5m; embalado individualmente em protetor

065 00020779 plástico resistente; tecido 100% algodão com tratamento RL 400 3,150 1.260,000
acrílico; adesivo branco à base de borracha natural e
resína.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Lote Especificação Valor Total

FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE PARA USO~
067 00006871 DIVERSOS RL 1000 2,810 2.810,000

rolo 19 mm x 50m; boa adesividade e resistência.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE BASICA DE SAUDE

Lote Especificação Quantidade Valor Total

FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE PARA USO~
067 00006871 DIVERSOS RL 1000 2,810 2.810,000

rolo 19 mm x 50m; boa adesividade e resistência.

FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA

068 00014748
branco; rolo de 2,5cm x 10m; embalado individualmente em

RL 1250 2,010 2.512,500protetor plástico resistente; fita de tecido não tecido, à
base de fibras de viscose; com adesivo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 000080/2020

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 000067/2019
PROCESSO N° 027662/2019

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY - ESTADO DO EspiRITO SANTO, pessoa
jurídica de direito público interno, sediada à Rua Átila Vivácqua, nO79, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP:
29.350-000, inscrita no CNPJ sob o nO10.427.499/0001-71, por meio de delegação conforme preceitua a Lei nO
1.356, de 05 de dezembro de 2017, neste ato pelo seu representante legal, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE, Sr. JAIRO FRICKS TEIXEIRA, brasileiro, casado, administrador, inscrito no RG nO524.409 - SPTC/ES e
portador do CPF nO726.455.047-87, residente e domiciliado na Rua Atila Vivacqua, nO382, Centro, Presidente
Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, doravante denominado Contratante e, de outro lado, a empresa FOX BRASIL
COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nO
07.377.489/0001-64, com sede estabelecida na Rua Vianópolis, n° 147, Cobilândia, Vila Velha/ES - CEP: 29.111-
250, neste ato pelo seu representante legal, Sr. DAVID NOGUEIRA MARQUES, brasileiro, solteiro, empresário,
portador do CPF nO358.709.317-20 e RG nO82184345-5 - IFP/RJ, residente e domiciliado na Rua José Neves
Cypreste, nO165, Apto. 204, Ed. Regina Maris, Jardim da Penha, Vitória/ES - CEP: 29.060-300, doravante denominado
Contratada, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico Para Registro de Preços n°
000067/2019, Processo n" 027662/2019, resolve registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de
acordo com sua classificação, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta
Ata de Registro de Preços, regida pelas Lei Federal nO8.666/1993 e alterações, Lei n° 10.520/2002, Decreto Municipal
115/2014 e Decreto Municipal n° 007/2011, em conformidade com as disposições a seguir:

Cláusula Primeira - Do Objeto
1.1 - A presente Ata tem por objetivo assegurar o compromisso de possível contratação entre o Município de
Presidente Kennedy e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico para Registro de
Preços nO000067/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE PARA AQUISiÇÃO DE MATERIAL CLlNICO CIRURGICO PARA ATENDER O PAM E AS
UNIDADES BASICAS DE SAUDE, em conformidade com as quantidades e especificações contidas no Edital que
originou a presente contratação.

Cláusula Segunda - Da Validade da Ata
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contada a partir de sua
assinatura, vedada a sua prorrogação.
2.2 - Durante prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PMPK não será obrigada a firmar as
contratações que dela poderão advir, facultando-se-Ihe a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecer os produtos em igualdade de
condições.
2.3 - A Ata poderá ser aditada nos termos do Art. 12, do Decreto Municipal n° 007/2011 c/c Art. 65 da Lei 8666/93,
nos termos do subitem 14.1 deste Ata.

Cláusula Terceira - Do Preço
3.1 - O preço a ser pago coincide com o valor registrado no anexo I desta Ata, sendo que nele estão inclusos todas
as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes e quaisquer despesas inerentes ao
fornecimento dos produtos.
3.2 - O preço registrado será fixo e irreajustável, ressalvando o disposto na cláusula quarta deste instrumento.
3.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir,
facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses
previstas na Lei n° 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.

Cláusula Quarta - Da Alteração do Preço Praticado no Mercado e do Reequilíbrio da Equação Econômico
Financeira
4.1 - Quando por motivo superveniente, o preço registrado torna-se superior ao preço praticado pelo mercado, esta
Administração deverá:
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FUNDO MLJ~IC.IPA~..[)E.SAÚ.DE"PRESIQE:~"["E:..KE.NNED~,
... CNPJ: 10.427 .499/0001.71 ~'". { r

ANEXO I- MAPA DE COTAÇÃO (SAUDE) - TERMO N° 000080/2020

Pregão Eletrônico N° 000067/2019
Processo: 027662/2019

Termo N° 000080/2020

Empresa: FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 07.377.489/0001-64

Endereço: RUA Vianópolis, 147 - COBILANDIA - VILA VELHA - ES - CEP: 29111250

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Lote Especificação Quantidade Valor Total

046

CONJUNTO COLETOR DE URINA - SISTEMA FECHADO
os coletores de urina sistema fechado são destinados à
coleta de urina do paciente em repouso, através de sonda
foley, que estará conectado no tubo de extensão que
conduzirá a urina até a bolsa plástica. estéril, descartável,
com capacidade para 2000 mi, formado por: bolsa coletora
confeccionada em pvc atóxico, sem furos, com bordas
termo seladas, capaz de suportar o volume sem
vazamentos, com cantos arredondados, face anterior
transparente com graduação gravada a cada 100 mi;

00004844 válvula anti-refluxo; tubo extensor medindo no mínimo 1,20
m, em plástico transparente flexível, perfeitamente fixado
ao sistema, com pinça resistente, eficiente, de fácil
manuseio, dispositivo para coleta de amostra de urina com
adaptador universal e tampa protetora; tubo de drenagem,
com clamp para fechamento, coldre para proteção e
suporte ou cadarço para fixação do conjunto. embalagem
individual com selagem eficiente que garanta a integridade
do produto até o momento de sua utilização permita a
abertura e a transferência com técnica asséptica.

UND 1000 2,960 2.960,000

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE BASICA DE SAUDE

Lote Especificação Quantidade Valor Total

046

CONJUNTO COLETOR DE URINA - SISTEMA FECHADO
os coletores de urina sistema fechado são destinados à
coleta de urina do paciente em repouso, através de sonda
foley, que estará conectado no tubo de extensão que
conduzirá a urina até a bolsa plástica. estéril, descartável,
com capacidade para 2000 mi, formado por: bolsa coletora
confeccionada em pvc atóxico, sem furos, com bordas

00004844 termo seladas, capaz de suportar o volume sem
vazamentos, com cantos arredondados, face anterior
transparente com graduação gravada a cada 100 mi;
válvula anti-refluxo; tubo extensor medindo no mínimo 1,20
m, em plástico transparente flexível, perfeitamente fixado
ao sistema, com pinça resistente, eficiente, de fácil
manuseio, dispositivo para coleta de amostra de urina com

UND 1000 2,960 2.960,000
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adaptador universal e tampa protetora; tubo de drenagem,
com clamp para fechamento, coldre para proteção e
suporte ou cadarço para fixação do conjunto. embalagem
individual com selagem eficiente que garanta a integridade
do produto até o momento de sua utilização permita a
abertura e a transferência com técnica asséptica.

EMBALAGEM PARA ESTERELlZAÇAo
embalagem para esterilização, embalagens tubulares
próprias para processos de esterilização por vapor

059 00025058
saturado sob pressão, material papel grau cirúrgico com

UNO 030 78,000 2.340,000filme laminado transparente, tipo uso liso, para
esterilização.
largura 20cm, comprimento 100m. apresentar laudos nbr
14990, bfe, vfe e citotoxidade.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Lote Especificação Valor Total

EMBALAGEM PARA ESTERELlZAÇAo
embalagem para esterilização, embalagens tubulares
próprias para processos de esterilização por vapor

059 00025058
saturado sob pressão, material papel grau cirúrgico com

UNO 100 78,000 7.800,000filme laminado transparente, tipo uso liso, para
esterilização.
largura 20cm, comprimento 100m. apresentar laudos nbr
14990, bfe, vfe e citotoxidade.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE BASICA DE SAUDE

Lote Especificação Valor Total

KIT LAB GINECOLÓGICO P ESTERIL
086 00025064 01 espéculo vaginal descartável, 01 escova cervical e 01 UNO 500 2,700 1.350,000

espátula de madeira.

KIT LAB GINECOLÓGICO M ESTERIL
087 00025065 01 espéculo vaginal descartável, 01 escova cervical e 01 UNO 1000 3,100 3.100,000

espátula de madeira.

KIT LAB GINECOLÓGICO G ESTERIL
088 00025066 01 espéculo vaginal descartável, 01 escova cervical e 01 UNO 250 4,000 1.000,000

espátula de madeira.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Lote Especificação Quantidade Valor Total

SONDA DE ASPIRAÇAo TRAQUEALlBRONQUEAL N° 06.
103 00025070 confeccionada em pvc (cloreto de polivinila); transparente; UNO 350 0,670 234,500

flexível; atóxico; esterilizável por óxido de etileno.

SONDA DE ASPIRAÇAo TRAQUEALlBRONQUEAL N" 08
104 00025071 confeccionada em pvc (cloreto de polivinila); transparente; UNO 600 2,550 1.530,000

f1exivel; atóxico; esterilizável por óxido de etileno.

SONDA NASOGRASTRICA LONGA N" 12
111 00025078 confeccionada em polivinil; estéril; atóxico; apirogênico; UNO 600 1,600 960,000

flexível; transparente; siliconizado; embalada
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individualmente.
SONDANASOGÁSTRICALONGA N" 20

115 00025082
confeccionadaem polivinil; estéril; atóxico; apirogênico;

UND 500 1,130 565,000flexível; transparente; siliconizado;embalada
individualmente.

SONDAURETRAL ("FOLEY" DE DUASVIAS) N° 18
121 00025088 confeccionadaem borrachanatural; siliconizada;estéril; UND 200 3,130 626,000

balão com capacidadede 5cc.

SONDAURETRAL("FOLEY" DE DUASVIAS) N° 20
122 00025089 confeccionadaem borrachanatural; siliconizada;estéril; UND 400 2,860 1.144,000

balão com capacidadede 5cc.

SONDAURETRAL("FOLEY" DE DUASVIAS) N° 22
123 00025090 confeccionadaem borrachanatural; siliconizada;estéril; UND 200 3,020 604,000

balão com capacidadede 5cc.

SONDAURETRAL("FOLEY" DE DUASVIAS) N° 24
124 00025091 confeccionadaem borrachanatural; siliconizada;estéril; UND 100 4,330 433,000

balão com capacidadede 5cc.

SONDAURETRALN°l0

125 00025092 confeccionadaem plástico maleável,estéril, atraumática,
UND 150 0,490 73,500com adaptação universal, embalagemunitáriae abertura

asséptica.

SONDAURETRALN° 12

126 00025093 confeccionadaem plástico maleável, estéril, atraumática,
UND 150 0,690 103,500com adaptação universal, embalagemunitáriae abertura

asséptica.

SONDAURETRALN° 14

127 00025094
confeccionadaem plástico maleável,estéril, atraumática,

UND 150 0,550 82,500com adaptaçãouniversal, embalagemunitáriae abertura
asséptica.

SONDAURETRALN° 16

128 00025095 confeccionadaem plástico maleável,estéril, atraumática,
UND 100 0,580 58,000com adaptaçãouniversal, embalagemunitáriae abertura

asséptica.

27.924,00
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CPL/SESA

PROC~ 39.09212019
FLS. _
ASS. _SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata nO005/2020
Processo nO39.092/2019
PE nO264/2019

o MUNICÍPIO DE SERRA, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, pessoa jurídica de
direito público interno, no uso de suas atribuições de gestora do Fundo Municipal de Saúde,
Inscrito no CNPJsob n. ° 14.814.026/0001-88, com sede à Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5..416
- Portal de Jacaraípe - CEP29.173-795, Serra/ES, tel.: (27) 3252-9383, neste ato representado
pelo Secretário de Saúde, o Sr. ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA, portador do CPF
nO. 442.942.396-20 e da CI nO. M 2647-140 SSP/MG, 11840- 6a CRA MG, daqui por diante
denominada CONTRATANTE, e a Empresa DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PROD.UTOS
ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME, CNPJn.> 16.366.888/0001-10, estabelecida à
Rua Lulz Barbato, 80/A, Aristeu da Costa Rios, Pouso Alegre/MG - CEP: 37.558-466, tendo por
representante legal a Sra. Maria Luiza Baret Daniel, portadora da CI nOMG 1..7177.372 e do
CPF nO 121.464.036/24, tel.: (35) 3422-788Sj, e-mail cezar.almeida(â)dipromfarma.com.br.
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, referente ao pregão
eletrõnlcon.> 264/2019, oriundo do Processo Administrativo n>. 39.092/2019, visando
registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por
elas alcançadas por lote, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as
constantes desta Ata de Registro de Preços. A licitação será regida Lei Federal nO 10.520, de
17/07/2002, lei Complementar nO123, de 14/12/2006 e suas alterações, lei Federal nO8.666,
de 21/06/1993 e suas alterações e demais legislações aplicáveiS à matéria e condições
estabelecidas no Edital.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL
ESTRIL), conforme descrições qualitativas e quantitativas estabelecidas no Anexo desta Ata.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado do dia
posterior à data de sua publicação no Diário Oficial.

2.2 - O prazo para assinatura da Ata é de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da
convocação para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - As despesas inerentes a esta Ata, correrão à conta das respectivas dotações
orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que aderirem à
contratação e serão especificadas ao tempo da Autorização de Fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA - DA CONDIÇÃO DE ENTREGA, DO PRAZO E LOCAL

4.1 - O prazo entrega dos produtos será de até 20 (vinte) dias consecutivos, contados do
envio da Autorização de Fornecimento - AF para a CONTRATADA.

4.2 - Os quantitativos a serem fornecidos serão informados na respectiva AF.

Página 1 de 12
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Prefeitura Municipal da Serra 15/10/2020

Hora: 14:26

0005/2020
Detalhe da Ata

IInformações da Ata
Secretaria:
Fornecedor:

Processo: 39092/2019
Licitação:

Tipo de Licitação:
Lote:
Objeto:

SESA - SecretariaMunicipalde Saúde
DIPROMDISTRIBUIDORADEPRODUTOSODONTOLOGICOSE
MATERIAISLTOA (16.366.888/0001-10)
Pregao eletronico Situação: EmVigor

IInformações de Data

REGISTRODEPREÇOSPARA EVENTUALAQUISIÇAo DEMATERIALHOSPITALAR.

Data Início:
Data Final:
Dias Restantes:

12/02/2020
13/02/2021
121

Prazo de Vigência:
Data de Publicação:
Veículo Publicação:

367 Dia(s)
12/02/2020

Iltens
Item:
Descrição:

Unidade Medida:
Quantidade Inicial:
Quantidade Atual:
Quantidade Solicitada:
Quantidade Saldo:

Item:
Descrição:

Unidade Medida:
Quantidade Inicial:
Quantidade Atual:
Quantidade Solicitada:
Quantidade Saldo:

SERINGADESCARTAVELESTERIL1ML INSULINA
Seringa,Tipo: estéril, descartável,Capacidade[ML]: 1, Numerada. Características:com agulhafixa no corpoda
seringa, Tamanho [MM]: 8,0 X 0,3, Código:30G, Modelo:U100- Insulinacom escala de 2 em 2 unidades,Embolo:
com anel de retençãode ajuste perfeitocomo cilindro e stoppermais fino Embalagem[Tipo]: Individualou com 10
unidades, Blister: com uma face em filme e sistemade aberturaem pétala, Característicasadicionais:com cilindro
transparente, atóxica, apirogênica,uso único, confeccionadaem polipropilenocom impressãode escalanítida e
resistente ao contato como álcool e tratado internamentecom silicone de grau cirúrgico.
Unidade

180.000,00 Valor Inicial (R$):
180.000,00 Valor Atual (R$):

0,00 Total (R$):
180.000,00

R$0,23
R$ 0,23

R$41.994,00

2
SERINGADESCARTÁVELESTERIL1MLSEMAGULHA

SERINGADE 1ML SEMAGULHA
Seringadescartávelestéril 1mi semagulha.Seringa,Tipo: estéril, descartável,Capacidade [ML]: 1, Numerada.
Embalagem[tipo]: individual,êmbolo:com anel de retençãode ajuste perfeito com o cilindro e stoppermaisfino,
blister: com uma face em filme e sistemade aberturaem pétala, complemento:com cilindro transparente,em
polipropilenocom impressãode escala nítida e resistenteao cantata como álcool e tratado internamentecom
silicone de grau cirúrgico.
Unidade

8.400,00 Valor Inicial (R$):
8.400,00 Valor Atual (R$):

0,00 Total (R$):
8.400,00

R$ 0,13
R$ 0,13

R$ 1.089,48

Tectrilha Software - 1
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N2 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN0 39/2020
PENO06/2020
ProcessoAdministrativo nO3297/2020
Sec. Munic. de Saúde
ID CIDADES: 2020.070E0500001.01.0012 \

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE SOORETAMA - ES E
A EMPRESA TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

O MUNICÍPIO DE SOORETAMA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua Basílio Cerri, nO.
44 - Centro - Sooretama, Espírito Santo, inscrita no CNPJ-MFsob o nO. 11.400.251/0001-80, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal, o Senhor ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI, brasileiro, casado, gestor público portador
do CPF-MFn>. 031.818.287-42 e RGnO. 1.763.763-ES, residente à Avenida Vista Alegre, n0203, Centro, Sooretama _
ES, e pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, senhora EDINALVA PEREIRA SOUZA, brasileira, casada,
portadora do CPF nO 075.660.117-74 e RG nO 1339684-ES, residente à Rua São Francisco, nO 570, centro,
SooretamajES.

CONSIDERANDOo julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 031/2020, as partes aqui
qualificadas e identificadas, RESOLVEM registrar os preços da (s) empresa (s) indicada (s) e qualificada (s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela (s) alcançada (s), nos percentuais e/ou quantidades cotadas, atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nO. 8.666, de 21/06/1993 e suas
alterações, no Decreto Federal nO. 7892, de 23/01/2013, no Decreto Municipal nO 0800, de 11/09/2017, e, em
conformidade com as disposições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB1ETO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
1.1 - Constitui objeto principal da presente ATA REGISTRODE PREÇOSPARAFUTURAE EVENTUALCONTRATAÇÃO

DE EMPRESAESPECIALIZADAPARAA AQUISIÇÃO DE TESTEPARADETECÇÃODE COVID-19, DESTINADOSAOS
CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO COM SUSPEITAS DE CORONAVÍRUS DO MUNICÍPIO DE
SOORETAMA-ES,regido pelas disposições da Lei nO. 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto nO 7.892/13,
Decreto nO3.555/2.000 e suas alterações, Lei nO8.666/1.993 (subsidiariamente), Lei Complementar 123/06, e,
demais legislações pertinentes e, em conformidade com as dispcslções deste Edital e respectivo Anexo.

1.2 - A licitação realizada, foi do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM, com entrega PARCELADA, regida pelas
disposições das Leis nO. 10.520, de 17 de julho de 2.002, da Lei nO8.666/1.993 (subsidiariamente), Decreto nO
3.555/2.000, Decreto nO 07892/13, e, demais legislações pertinentes e, em conformidade com as disposições
deste Edital, e, respectivos anexos.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO (S) FORNECEDOR (ES) REGISTRADO (5):
2.1 A partir desta data, fica (m) registrado (s) neste Município o (s) PREÇOS(is), já com desconto(s) does)

fornecedor(es) a seguir denominado(s), objetivando o compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas no ato convocatório.
2.1.1. FORNECEDOR:

2.1.1.a - Empresa TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nO.
07.415.627/0004-03, com sede à avenida Nilo Bittencourt, nO 55, condomínio Monte Tayó,
unidade 5, bairro São Vicente, Itajaí, Santa Catarina/Se, CEP88312-400, neste ato representada por
seu representante legal, Senhor GUSTAVO GIANFRANCISCO SCHULTZ, brasileiro, casado,
ernpresárto, portador do CPF/MFsob nO.086.832.137-06 e RGnO.258550491-SP - SP.

ITEM OESCR!.Ç_AO MARCA QTD VR UNIT VR TOTAL
Teste rápido imunocromatográfico para detecção diferenciada
da covid-19 (IgG / IgM), presente em amostras humanas de

01 sangue total, soro ou plasma, com resultados de até 10-15
WATMIND 3.500 R$ 15,00 R$ 52.500,00minutos, devendo ser aplicado como auxiliar no diagnóstico e

1triagem precoce da infecção pela covid-19 em pacientes com
sintomas clínicos da doeflÇ9.

VALOR TOTAL: R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).

3. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA
3.1. Na licitação para Registro de Preços não haverá prévia reserva orçarnentérle e o quantitativo do objeto
pretendido será indicado em termos estimativos, em função do consumo anual, sendo a dotação orçamentária
indicada somente no momento da efetiva aquisição e/ou contratação dos serviços.

3.2-As despesasdecorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos consignadosno
Orçamento da Prefeitura Municipal de Sooretama, para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de
Registro de Preços, e será a cargo dos Órgãos Participantes, cujo programa de trabalho e elemento de despesa
específicos constarão na respectiva Nota de Empenho.
3.3-Participam do procedimento licitatório e integram a Ata de Registro de Preços dele decorrente na qualidade de
Órgão pa./frticipa/nte,as seguintes Unidades Gestoras. ~~ GUSTAVO ~':s~~=:~~6

~ SC'UTl;Ot6ll11J7OIi

GIANFRANCiSC9"::·:;:'~:."i:.:::'''i.:;.~:;'''''
SCHULTZ:086832:'''7':';';:':';;,-;::~~,,":~

I GIA,,jAU:M(ISCO

13706 _ ' ==~:~~~~I;>«~r((1
End.:RuaVitórioBobbio,nO281- Centro- Sooretama/ES- CEP:29.927-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2020

Processo n? 0240/2019

Pregão Presencial nO015/2019

No dia 06 de Março de 2020, o Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de
Pinheiros, Estado do Espírito Santo, com sede à Avenida Agenor Luiz Heringer, 231 -
Centro - Pinheiros - ES, por intermédio de seu Secretário Municipal, nos termos da Lei
nO8.666/1993, e da Lei n° 10.520/2002, e dos Decretos nO5.450/2005, nO7.892/2013
e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada
no Pregão Presencial n? 015/2019 , RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa
fornecedora HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
doravante denominada REGISTRADA, com sede na Rua Alcindo Guanabara, 417 -
Cristóvão Colombo - Vila Velha, Cep.: 29.106-400, inscrita no CNPJ-MF sob o n°
35.997.345/0001-46, neste ato representada pelo(a) Sr(a) João Luiz Piol, portador(a)
do RG nO162.214 SSP/ES, CPF 195.519.087-91, conforme quadro abaixo:

Item Quant Unid Discriminação dos produtos Marca Valor Unit Valor Total
Abaixador de língua plástico -

01 400 Pacote embalado individualmente. AGAPLASTIC 18,20 7.280,00
Pacote com 40 unidades
Absorvente para incontinência,

02 40 Pacote pós operatório, pós parto, tam. PLENA 11,90 476,00
G. Pacote com 20 unidades
Agua oxigenada 10 volumes - VIC03 10 Litro Frasco 1 litro REGISTRO PHARMA 4,35 43,50
ANVISA - ANTISSÉPTICO

04 70.000 Unido Agulha descartável 13 x 4,5 DESCARPA 0,068 4.760,00COM Registro ANVISA. CK
LABOR

05 30.000 Unid Agulha descartável 20 x 5,5 IMPORT - 0,07 2.100,00
COM Registro ANVISA SOLlDOR

06 50.000 Unido Agulha descartável 25 x 7 COM DESCARPA 0,068 3.400,00Registro ANVISA CK

07 30.000 Unid Agulha descartável25 x 8 COM DESCARPA 0,068 2.040,00Registro ANVISA CK

08 20.000 Unid Agulha descartável 30 x 0,8 SR 0,068 1.360,00COM Registro ANVISA

09 30.000 Unid Agulha descartável 40 x 1,2 DESCARPA 0,068 2.040,00COM Registro ANVISA CK
Agulha técnica descartável para LABOR

10 600 Unid anestesia regional com ponta IMPORT - 3,85 2.310,00tipo quincke estéril - 25G x 3h PROCARECOM Registro ANVISA

11 100 Unid Agulha técnica descartável para LABOR 3,85 385,00anestesia regional, com ponta IMPORT -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

tipo quincke estéril - 22G x 3 W.
COM Registro ANVISA

PROCARE

12 500 Frasco

Álcool etílico 70%, antisséptico.
Aplicação: indicado para uso
hospitalar e farmacêutico.
Registro na ANVISA como
medicamento de notificação
simplificada. Almotolia 100ml.
Embalado conforme normas da
ANVISA. RDC 199/2006.

VIC
PHARMA 1,35 675,00

13 3.500 Litro

Alcool etílico 70% - para
desinfecção de superfícies
hospitalares - frasco 1 litro
REGISTRO ANVISA para
DESINFETANTE HOSPITALAR
PARA SUPERFlclES FIXAS E
ARTIGOS NÃO CRITICO

VIC
PHARMA 4,38 15.330,00

15 600 Frasco

Alcool Etilico Gel 70% - frasco
com 500 mi, com válvula pump
- ANTISSÉPTICO DE MÃOS.
Registro na ANVISA como
medicamento de notificação
simplificada. Embalado
conforme normas da ANVISA.
RDC 199/2006.

VIC
PHARMA 7,28 4.368,00

16 500 Pacote Algodão hidrófilo - pacote com
500g.

NATHALlA
EUROMED 10,15 5.075,00

19 300 Unid

Aparelho de Pressão Adulto -
com braçadeira em nylon anti
alérgico e tratamento
impermeável de fácil limpeza,
fechamento em velcro,
Pera insufladora em borracha
PVC com sistema de retorno em
metal, alta durabilidade.
Manômetro anaeróide com
escala de O a 300mmhg
Manguito flexível livre de látex,
sem emendas de alta
durabilidade e válvula metal
altamente resistente com
regulagem de saída de ar.
Com estojo para armazenar o
aparelho.
Aprovado pelo INMETRO com
garantia de calibração. Com
registro ANVISA
Garantia no mínimo de dois
anos.

CBEMED -
PAMED 89,00 26.700,00

20 40 Unid

Aparelho de Pressão Infantil -
com braçadeira em nylon anti
alérgico e tratamento
impermeável de fácil limpeza,
fechamento em velcro.
Pera insulfladora em borracha
PVC com sistema de retorno em

CBEMED
PAMED 89,00 3.560,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Deverá constar no pacote
incontinência severa. - Pacote
com 08 unidades

108 250 Unid Frasco almotolia âmbar - 250ml JPROLAB 2,72 680,00
109 250 Unid Frasco almotolia incolor - 250ml JPROLAB 2,72 680,00

111 200 Unid Gel para eletrocardiograma - COSMODER 5,70 1.140,00almotolia com 250ml MA

112 250 Tubo Gel para lubrificação intima - OLLA 16,00 4.000,0030g
Hipoclorito de sódio CLlN1%(Desinfetante Hospitalar, TABLETESutilizado para desinfecção de EFEVERCE113 6.000 Unid superfícies) em pastilha de 1

NTES - 1,98 11.880,00
grama. REGISTRO ANVISA, HIDRODOMSANEANTE - DESINFETANTE
NIVEL INTERMEDIÁRIO. E

Indicador biológico para
autoclave a vapor - com tempo

114 2.000 Unid de resposta máximo de 24 CLlN TESTE 5,46 10.920,00horas. Devendo acompanhar
em comodato 20 incubadoras
_para os testes. Reqistro Anvisa.
Integrador Químico
Multiparamétrico - classe 5,

115 15 Cx para uso em pacotes que serão
CLlN TESTE 44,00 660,00esterilizados a vapor. Caixa com

100 unidades. COM REGISTRO
ANVISA.
Kit pi preventivo si pinça -

116 800 Unid tamanho G (contendo, espéculo, ADLlN 2,40 1.920,00escovinha, lâmina, espátula).
COM Registro ANVISA
Kit pi preventivo si pinça -
tamanho M (contendo,

117 3.000 Unid espéculo, escovinha, lâmina, ADLlN 2,19 6.570,00
espátula). COM Registro
ANVISA
Lâmina de bisturi estéril n. 23 - LABOR

120 200 Caixa caixa com 100 unido COM IMPORT - 26,95 5.390,00
Registro ANVISA SOLIDaR

121 400 Rolo Lençol hospitalar de papel - rolo DESCARBOX 5,38 2.152,0050cm x 50metros -VIVABOX

122 3.000 Par Luva cirúrgica estéril n. 7,0. LATEX BR 1,14 3.420,00Com Registro ANVISA

123 10.000 Par Luva cirúrgica estéril n. 7,5. LATEX BR 1,14 11.400,00Com Registro ANVISA
Luva procedimento TAM. M -

131 2.200 Caixa caixa com 100 unidades. COM MEDIX 19,20 42.240,00
Registro ANVISA
Luva procedimento TAM. P -

132 1.500 Caixa caixa com 100 unidades. COM MEDIX 19,20 28.800,00
Registro ANVISA
Luva procedimento TAM. XP -

133 1.000 Caixa cx com 100 unidades. COM MEDIX 19,20 19.200,00
Registro ANVISA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Luva para procedimento não
cirúrgico tamanho M. Fabricada
em Nitrilo (borracha sintética),
Não estéril; Sem pó

134 300 ex bioabsorvível; Ambidestra; MEDIX 19,20 5.760,00
Superfície lisa com microtextura
na ponta dos dedos;
Embalagem contendo 100
unidades. Registro ANVISA

Mascara para proteção de
135 500 Unid vapores químicos clorados. CANPER 14,94 7.470,00

COM Registro ANVISA
Máscara de alta concentração
de oxigênio para uso Adulto -

136 220 Unid com reservatório flexível 1 litro, GOLDCOME 15,00 3.300,00
com tubo de oxigenio COM
Reqistro ANVISA
Máscara de alta concentração
de oxigênio para uso Infantil,

137 70 Unid com tubo de oxigênio, com GOLDCOME 15,00 1.050,00
reservatório flexível, 1 litro.
COM Reqlstro ANVISA
Oculos de Proteção individual -
em acrílico, proteção lateral,

140 100 Unid com cordão de segurança, DANNY 8,55 855,00
contra produtos químicos e
fluidos corpóreos
Papel grau cirúrgico em rolo

141 200 Unid gramatura 60g/m2, 15cm x VEDAMAX 59,80 11.960,00
100m. COM Registro ANVISA.

146 5.000 Unid Pulseira Identificação Adulto - ADLlN 0,495 2.475,00
cor Branca

147 3.000 Unid Pulseira Identificação infantil - ADLlN 0,49 1.470,00
cor Branca

148 1.000 Unid Pulseira identificação recém ADLlN 0,49 490,00
nascido - cor branca
Refil de álcool etílico gel 70%
antisséptico, embalagem
mínima de 700 mi e máxima
1000 mI. - compatível para uso
em dispense r higienizador de

151 1.000 Unid mãos - Registro na ANVISA PRÓ - 11,40 11.400,00
como medicamento de ERVAS
notificação simplificada.
Embalado conforme normas da
ANVISA. RDC 199/2006. uso
exclusivo em estabelecimento
de saúde.
Saco lixo hospitalar 100 litros -

154 15.000 Unid leitoso, cor branca, para RAVA 0,29 4.350,00
resíduos sólidos de serviços de
saúde.

155 30 Pacote Sapatilha Pro-Pé, em TNT, SKY 13,90 417,00
descartável, qrarnatura 30, cor
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branca - pacote com 100
Unidades. COM Registro
ANVISA
Scalp - dispositivo intravenoso LABOR

156 4.000 Unid para infusão, descartável - 19 G. IMPORT- 0,20 800,00
COM RE~gIstroANVISA SOLlDOR
Scalp - dispositivo intravenoso LABOR

157 8.000 Unid para infusão, descartável - 21 G. IMPORT - 0,20 1.600,00
COM Registro ANVISA SOLlDOR
Scalp - dispositivo intravenoso LABOR

158 10.000 Unid para infusão, descartável - 23 G. IMPORT - 0,20 2.000,00
COM Registro ANVISA SOLlDOR
Scalp - dispositivo intravenoso LABOR

159 1.500 Unid para infusão, descartável - 25 G. IMPORT- 0,20 300,00
COM Registro ANVISA SOLlDOR
Seringa descartável 1 mi - com SALDANHA

160 80.000 Unid agulha 13 x 4,5 acoplada. COM RODRGUES- 0,20 16.000,00
R~gistro ANVISA SR
Seringa descartável 10 mi - com

SALDANHA161 70.000 Unid agulha 25 x 7 acoplada. COM RODRGUES 0,32 22.400,00
Registro ANVISA
Seringa descartável 20ml - com

SALDANHA162 50.000 Unid agulha 25 x 7 acoplada. COM RODRGUES 0,49 24.500,00
Registro ANVISA
Seringa descartável 3 mi - com SALDANHA163 25.000 Unid agulha 25 x 7 acoplada. COM RODRGUES 0,21 5.250,00
R~istro ANVISA
Seringa descartável 5 mi - com

SALDANHA164 50.000 Unid agulha 25 x 7 acoplada. COM RODRGUES 0,22 11.000,00
Registro ANVISA
Solução alcoólica de gluconato
de clorexidina a 0,5% para
antissepsia de pele. Frasco de 1
litro.
Embalagem que contenha VIC166 120 litro dados de identificação, PHARMA 8,10 972,00
procedência, lote e validade.
Com Registro ANVISA de uso
como antisséptico e ficha
técnica

Solução aquosa de clorexidina a
0,2% - frasco com 1 litro. COM
Registro ANVISA de uso como

167 120 Litro antisséptico e ficha técnica. VIC 5,90 708,00Embalagem que contenha PHARMA
dados de identificação,
procedência, lote e validade.

Solução aquosa de clorexidina a
0,2% - frasco almotolia
descartável 100ml. COM VIC168 120 Frasco Registro ANVISA de uso como PHARMA 1,50 180,00
antisséptico e ficha técnica.
Embalagem que contenha
dados de identificação,
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procedência, lote e validade.

Sonda de alimentação enteral
12
Com conector em "Y" de ajuste
fácil a todos os tipos de equipo
e peso distal externo de
tungstênio Produzidas 100%
em Silicone, ,
- Acompanham fio-guia em aço
inox (modelos Adulto e Infantil)

170 100 Unid e SOLUMED 9,70 970,00
- Para suavizar a retirada do fio-
guia, acompanham bisnaga com
lubrificante (Vaselina Líquida
USP);
- produzidos conforme Boas
Práticas de Fabricação da
ANVISA - RDC N° 59/2000;
- Esterilizadas em óxido de
etileno.
Sonda de foley látex siliconizada LABOR

171 ,2b(:)" Unid estéril n. 12 - 2 vias COM IMPORT - 2,60 520,00
Reolstro ANVISA SOLlDOR
Sonda de foley látex siliconizada LABOR

172 300 Unid estéril n. 14 - 2 vias. COM IMPORT 2,60 780,00
Registro ANVISA
Sonda de foley látex siliconizada LABOR

173 400 Unid estéril n. 16 - 2 vias. COM IMPORT 2,60 1.040,00
Reqlstro ANVISA
Sonda de foley látex siliconizada LABOR

174 800 Unid estéril n. 18 - 2 vias. Com IMPORT 2,60 2.080,00
reqistro ANVISA
Sonda de foley látex siliconizada LABOR

175 200 Unid estéril n. 20 - 2 vias. COM IMPORT 2,60 520,00
REGISTRO ANVISA
Sonda de foley látex siliconizada LABOR

176 200 Unid estéril n. 22 - 2 vias. COM IMPORT 2,60 520,00
REGISTRO ANVISA
Sonda endotraqueal pvc sem LABOR

178 30 Unid cuff n. 3,5. COM Registro IMPORT 4,20 126,00
ANVISA
Sonda nasogástrica descartável,

179 100 Unid estéril, siliconizada curta n. 06. MEDSONDA 0,49 49,00
COM Reqlstro ANVISA
Sonda nasogástrica descartável,

180 1.500 Unid estéril, siliconizada curta n. 08. MEDSONDA 0,52 780,00
COM Reoistro ANVISA
Sonda nasogástrica descartável,

181 600 Unid estéril, siliconizada curta n. 10. MEDSONDA 0,52 312,00
COM Reclstro ANVISA
Sonda nasogástrica descartável,

182 200 Unid estéril, siliconizada curta n° 12. MEDSONDA 0,52 104,00
COM Reqlstro ANVISA

183 200 Unid Sonda nasoqástrlca descartável, MEDSONDA 0,56 112,00
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estéril, siliconizada curta n014.
COM Registro ANVISA

188 5.000 Unid
Sonda uretral descartável,
estéril, siliconizada n. 12. COM
Registro ANVISA

MEDSONDA 0,51 2.550,00

189 500 Unid
Sonda uretral descartável,
estéril, siliconizada n. 14. COM
Registro ANVISA

MEDSONDA 0,53 265,00

190 3.000 Unid
Sonda uretral descartável,
estéril, siliconizada nO08. COM
Registro ANVISA

MEDSONDA 0,47 1.410,00

191 3.000 Unid
Sonda uretral descartável,
estéril, siliconizada n? 10. COM
Registro ANVISA

MEDSONDA 0,50 1.500,00

192 100 Frasco

Spray fixador celular em
AEROSOL - para fixação de
esfregaços celulares em lâmina
- frasco com 100ml

ADLlN 7,40 740,00

193 30 unid TELA cirúrgica Marlex 15 cm x
15cm. COM Registro ANVISA

INTRACORP
VENKURI 57,00 1.710,00

194 300 Unid

Termômetro clínico digital - com
aviso sonoro, desligamento
automático, bateria de longa
duração

ACCUMED
PREMIUM 8,90 2.670,00

196 100.000 Unid

Tira Reagente Glicemia;
Amostra: sangue capilar fresco,
venoso, arterial e neonatal; Uso:
Monitor de Glicemia compatível;
Faixa Medição: 10-20 a
500-600 MG/DL; Metodologia
de Leitura: Amperométrica ou
Fotométrica por enzima Glicose
Desidrogenase para minimizar
ação de substancias
interferentes; Temperatura
Armazenamento: 5-25 °C;
Embalagem: Embalado
individualmente ou em frasco,
desde que seja garantida a
validade do produto depois de
aberto, número do lote e data
de validade presente nas
embalagens.
Características adicionais:
Fornecimento de 300 aparelhos
de glicosímetro e baterias no ato
da entrega das tiras, em regime
de comodato. Os aparelhos
deverão ser entregues
independente da quantidade de
tiras solicitada no primeiro
pedido. Sempre que houver
problemas de funcionamento, os
aparelhos deverão ser
substituídos, enquanto tiver tiras
disponíveis em estoque.

ROCHE
ACCUCHEC
KACTIVE

0,64 64.000,00
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198 10.000 Unid Tubo de ensaio 12x75mm - JPROLAB 0,24 2.400,00
5ml, com tampa, em poliestireno

LABOR
200 30 Unid Tubo endotraqueal 2,5 sem cuff, IMPORT - 3,25 97,50

estéril. COM Registro ANVISA SOLlDOR
Tubo endotraqueal 3,0 com LABOR

201 30 Unid manguito estéril. COM Registro IMPORT 3,999 119,97
ANVISA

202 30 Unid Tubo endotraqueal 3,0 sem cuff, LABOR 3,25 97,50estéril. COM Registro ANVISA IMPORT
Tubo endotraqueal 6,0 com LABOR203 30 Unid manguito estéril. COM Registro IMPORT 4,08 122,40
ANVISA
Tubo endotraqueal 7,0 com LABOR

204 40 Unid manguito estéril. COM Registro IMPORT 4,08 163,20
ANVISA
Tubo endotraqueal 7,5 com LABOR205 40 Unid manguito estéril. COM Registro IMPORT 4,08 163,20
ANVISA
Tubo endotraqueal 8,0 com LABOR206 40 Unid manguito estéril. COM Registro IMPORT 4,08 163,20
ANVISA
Tubo endotraqueal 9,0 com LABOR207 40 Unid manguito estéril. COM Registro IMPORT 4,08 163,20
ANVISA
Umidificador c/frasco plástico
250ml p/ 02 (gás oxigênio) .

209 30 Unid Frasco com indicação de nível PROTEC 19,40 582,00máximo e mínimo; Conexões de
entrada e saída, conforme
norma ABNT;

TOTAL GERAL 891.720,37

Este Registro de Preço tem vlgencia de 12 (doze) meses, de 06/03/2020 a
05/03/2021,com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do
Estado, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o último.

As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo n? 0240/2019
integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no
Foro da cidade de Pinheiros/ES, Seção Judiciária do Espírito Santo, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102,
inciso I, alínea "d", da Constituição Federal.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 002/2020

Processo nO0240/2019

Pregão Presencial nO01512019

No dia 06 de Março de 2020, o Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura
Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, com sede à Avenida Agenor
Luiz Heringer, 231 - Centro - Pinheiros - ES, por intermédio de seu Secretário
Municipal, nos termos da Lei nO8.666/1993, e da Lei nO10.520/2002, e dos
Decretos nO5.450/2005, n° 7.892/2013 e demais normas legais aplicáveis, em
face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nO
015/2019, RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa fornecedora LS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTOA ME, doravante denominada
REGISTRADA, com sede na Avenida Setembrino Pelissari, nO233, Sala LS -
Centro - Pinheiros/ES, Cep.: 29.980-000, inscrita no CNPJ-MF sob o n°
11.373.442/0001-08, neste ato representada pelo(a) Sr(a) Alexsandro dos
Santos Sousa, portador(a) do CNH nO 00920221476, CPF 085.734.967-89,
conforme quadro abaixo:

Item Quant Unid Discriminação dos produtos Marca Valor Unit Valor Total
125 150 Pares Luva de borracha antiderrapante,

VOLK 2,14 321,00cano longo tam. G, cor amarelo

126 150 Pares Luva de borracha antiderrapante, VOLK 3,30 495,00cano longo tam. G, cor verde

127 800 Pares Luva de borracha antiderrapante, VOLK 2,14 1.712,00cano IOll90 tam. M, cor amarelo

128 500 Pares Luva de borracha antiderrapante, VOLK 3,30 1.650,00cano longo tam. M, cor verde
Luva procedimento TAM. G - DESCARPA130 700 Caixa caixa com 100 unidades. COM

CK 19,35 13.545,00
R~stro ANVISA

152 500 Unid Sabonete infantil glicerinado - POM POM 1,50 750,0080_g_,derrnatoloqicamente testado
Shampoo para recém nascido -

165 500 Frasco frasco 200m I, LlLLO BABY 7,10 3.550,00dermatologicamente e
oftalmologicamente testado

197 5.000 Unid Touca descartável - 100% NOBRE 0,059 295,00polipropileno.
TOTAL GERAL 22.318,00

Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses, de 06/03/2020a
05/03/2021,com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário
Oficial do Estado, tendo início e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
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As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo nO
0240/2019 integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de
transcrição.

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça
Federal, no Foro da cidade de Pinheiros/ES, Seção Judiciária do Espírito
Santo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo
nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos
representantes legais do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal
de Pinheiros/ES e do fornecedor indicado no quadro acima.

Pinheiros/ES, 06 de Março de 2020.

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
Secretário Municipal de Saúde

LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Alexsandro dos Santos Sousa

Contratada
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 004/2020

Processo n° 0240/2019

Pregão Presencial nO015/2019

No dia 06 de Março de 2020, o Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal
de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, com sede à Avenida Agenor Luiz
Heringer, 231 - Centro - Pinheiros - ES, por intermédio de seu Secretário
Municipal, nos termos da Lei nO8.666/1993, e da Lei nO 10.520/2002, e dos
Decretos n° 5.450/2005, n? 7.892/2013 e demais normas legais aplicáveis, em
face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial n? 015/2019,
RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa fornecedora HOLY MED
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALRES EIRELI ME, doravante
denominada REGISTRADA, com sede na Rua Samuel Levy, nO274 - Aquidaban
- Cachoeiro de Itapemirim/ES, Cep.: 29.308-186, inscrita no CNPJ-MF sob o n°
10.696.551/0001-95, neste ato representada pelo(a) Sr(a) Marcos Paulini
Carvalho, portador(a) do RG n? 975.551 SPTC/ES, CPF 017.018.097-29,
conforme quadro abaixo:

Item Quant Unid Discriminação dos produtos Marca Valor Unit Valor Total
Cateter intravenoso periférico

31 20.000 Unid estéril de permanência prolongada SOLIDaR 0,90 18.000,0024 GA 0,75 lN 0,7x19mm - 22 mi
por minuto. COM Reclstro ANVISA
Cateter nasal tipo óculos adulto -

33 500 Unid descartável, COM Registro BIOBASE 1,09 545,00
ANVISA
Compressa de Gaze tipo queijo -

47 100 Rolo 08 dobras, 91x91, 09 flos/crn", TEXCARE 18,30 1.830,00
REGISTRO ANVISA.
Dispositivo para incontinência

53 2.000 Unid urinária masculina com extensão n. INOVATEX 2,25 4.500,00
06
Dispositivo para incontinência

54 1.500 Unido urinária masculina com extensão n. INOVATEX 2,50 3.750,00
05.
Eletrodo Descartável para Monitor DESCARPA58 300 Unid Cardíaco, espuma gel sólido CK 0,32 96,00
44/32mm
Fio Cat gut cromado 1,0 - 75 cm, TECHNOFI75 20 Caixa com agulha 3/8 30mm - cx com 24 O 90,50 1.810,00
unidades. COM Reqistro ANVISA

102 10 Litros Formol 37% - frasco 1 litro ANTARES 17,29 172,90
Fralda descartável infantil tamanho
P, anti-alérgica, com ajuste
anatômico lateral, protetor BABY103 1.000 Pacote impermeável, fitas adesivas KIDS 9,00 9.000,00.. barreiras anti-reposrcronavers,
vazamento, flocos em gel
absorvente, cobertura filtrante
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suave, indicador de umidade,
pacote 09 unidades
Fralda geriátrica tamanho P
formato anatômico, não tóxico, gel
absorvente, cobertura externa
impermeável, camada interna
antialérgica, polímero com alto grau
de absorvência, para uso em
paciente com incontinência urinária TENA

106 1.000 Pct severa, barreiras laterais CONFORT
16,95 16.950,00

antivazamentos, contorno de
elástico nas pernas, 02 fitas
adesivas reguláveis para fixação de
cada lado, algodão que não se
desfaça quando molhado. Deverá
constar no pacote incontinência
severa. - Pacote com 09 unidades
Fralda geriátrica tamanho XG
formato anatômico, não tóxico, gel
absorvente, cobertura externa
impermeável, camada interna
antialérgica, polímero com alto grau
de absorvência, para uso em
paciente com incontinência urinária

107 5.000 Pct severa, barreiras laterais MAXFRAL 9,83 49.150,00
antivazamentos, contorno de
elástico nas pernas, 02 fitas
adesivas reguláveis para fixação de
cada lado, algodão que não se
desfaça quando molhado. Deverá
constar no pacote incontinência
severa. - Pacote com 07 unidades

110 2.000 Unid
Frasco para nutrição enteral,

BIOBASE 1,19 2.380,00
descartável, volume de 500ml
Kit p/ preventivo s/ pinça - tamanho

118 3.000 Unid
P (contendo, especulo. escovinha, KOLPLAST 2,03 6.090,00
lâmina, espátula). COM Registro
ANVISA

124 4.000 Par
Luva cirúrgica estéril n. 8,0. Com ~UPERMAX 1,12 4.480,00
Registro ANVISA
Papel grau

. , em rolocirurçrco
142 50 Unid gramatura 60g/m2, 25cm x 100m. M2 LlFE 99,80 4.990,00

COM Registro ANVISA.
Papel grau

. , em rolocirurqrco
143 50 Unid gramatura 60g/m2, 30 cm x 100m. M2 L1FE 117,90 5.895,00

COM Registro ANVISA.
Protetor/Bloqueador Solar - fator

145 500 Unid de Proteção 50 UVA + UVB - ALG 8,85 4.425,00
120m!. COM Reqistro ANVISA
Saco lixo hospitalar 50 litros -

153 15.000 Unid leitoso, cor branca, para resíduos RAVA 0,175 2.625,00
sólidos de serviços de saúde.
Sonda nasogástrica descartável,

184 200 Unid estéril, siliconizada longa nO 12. BIOBASE 0,75 150,00
COM Registro ANVISA
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

13/10/202015:43:14

Pregão Presencial N° 000002/2020 ·27/07/2020· Processo N° 002621/2020

Vencedor HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

CNPJ 35.997.345/0001-46

Endereço RUA ALCINDO GUANABARA, 417, 417 - CRISTOVAO COLOMBO - VILA VELHA - ES - CEP: 29106400

Cometo 2732291000 pdido@hospdrogas.com.br

ítem I Lote I Código IEspecificação 1Unidade lQuantidade J Unitário I Valor Total I
ADESIVO HIPO

00001 00001 00016886 adesivo hipo. alérgico redondo, cor bege para salas de vacina, CX 150,00 14,5000 2.175,00
bandagem c/500 unido LABOR IMPORT
AMPOLA DE AGUA DESTILADA DE 10ML

00003 00003 00015633 ampola de água destilada de 10 ml- aspecto líquido inodoro e incolor,
UN 1.000,00 0,3900 390,00caracteristicas adicionais, água isenta de íons e micro-organismo

FARMACE
AGUA DESTILADA 5 LITROS

00004 00004 00002060 água destilada, aspecto líquido inodoro e incolor, características
UN 50,00 9,7500 487,50adicionais, água isenta de íons e micro-organismos.galão de 5 litros.

(validade de 2 anos da data de entrega). ÁGUAS VITÓRIA
AGUA DESTILADA

00005 00005 00001192 água oxigenada - peróxido de hidrogênio- volume 10 /1000ml LT 50,00 4,4400 222,00
DIST.AMARAL FARMAX

AGULHA DESCARTÁVEL 25X6
agulha descartável estéril siliconada 25 x 6 haste de aço inoxidável -
caixa com 100 unidades, com ponta de bisei trifacetada, canhão

00006 00006 00013550 plástico, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos CX 10',,00 8,2000 820,00
protetor, plástico embalagem individual em cores de acordo com o
padrão de codificação do calibre ( nbr) . caixa com 100 unidades.
LABOR IMPORT SOLlDOR

AGULHA DESCARTÁVEL 25X7
ãgulha descartável estéril sllicotfàda 25 x 7 haste de aço inoxidável -
caixa com 100 unidades, com ponta de bisei trifacetada, canhão

00007 00007 00002063 plástico, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos UN ~,J,OO 7,9000 2.765,00
protetor, plástico embalagem individual em cores de acordo com o
padrão de codificação do calibre ( nbr) . caixa com 100 unidades
DESCARPACK
AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5
'ãgalha-aescaFfável - hip-od'é'rmica,haste de aço inoxidável, tramanho 13

00009 00009 00002061 x 4,5, tipo ponta bisei curto trifacetado, características adicionais, UN 150,00 7,9000 1.185,00
proteror plástico, uso estéril, descartável, embalagem individual.
DESCARPACK

00013 00013 00002068
ALGODÃO 500 GR UN 200,00 10,5000 2.100,00

"'""r 1 ff
algodão hidrófilo 500gr - uso hospitalar. - rolo NATHAL YA- EUROMED

ATADURA CREPE 15CM X 4,5M
atadura de crepe 15cm x 4,5mts, c/12 ,13 fios, 80% algodão, 4% de

00016 00016 00016895
elastano e 16% pollester, trama fechada, bordas acabadas embaladas DZ. 1.50.0,00 13,4500 20.175,00
individualmente, especificação da procedência, data de fabricação,
data de validade, numero de lote e numero de registro no ms, conforme
nbr 14056. (apresentar amostra) AMÉRICA - EDUARDA

ATADURA DE CREPE 20CM X 4,5M
atadura de crepe 20cm x 4,5mts, c/12 ,13 fios, 80% algodão, 4% de

00017 00017 00016896
elastano e 16% poliéster, trama fechada, bordas acabadas embaladas DZ 750,00 18,0500 13.537,50
individualmente, especificação da procedência, data de fabricação,
data de validade, numero de lote e numero de registro no ms, conforme
nbr 14056. ( apresentar amostra) AMÉRICA - EDUARDA

CABO DE BISTURI
00019 00019 00002089 cabo de bisturi n. 4, cabo bisturi, material aço inoxidável, tamanho n° 4, UN 10,00 11,9500 119,50

aplicação cirurgia. ABC

CATGUT SIMPLES AGULHADO 3CM N 4.,0
CX 8,00 84,4000 675,2000022 00022 00014565 catgut simples agulhado 3cm nA,O com 24 unidades SHALON (CAIXA)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

13/10/202015:43:14

Pregão Presencial N° 000002/2020 - 27/07/2020 - Processo N° 002621/2020

Vencedor HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

CNPJ 35.997.345/0001-46

Endereço RUA ALCINDO GUANABARA, 417, 417 - CRISTOVAO COLOMBO - VILA VELHA - ES - CEP: 29106400

Contato 2732291000 pdido@hospdrogas.com.br

00023 00023 00002084
CATGUT SIMPLES AGULHADO C/ AGULHA 3 CM N° 3.0 UN 30,00 84,4000 2.532,00
catgut simples agulhado 3cm n.3,O com 24 unidades SHALON (CAIXA)

CATGUT SIMPLES AGULHADO CI AGULHA 3 CM N° 2.0
UN 20,00 91,0000 1.820,0000024 00024 00002083 catgut simples agulhado 3cm n.2,0 com 24 unidades SHALON (CAIXA)

FIO DE SUTURA - CATGUT CROMADO O
00025 00025 00016898 fio de sutura - catgut cromado O- agulha circular 2 ou 3 cm (caixa com CX 2,00 84,4000 168,80

24 unidades) SHALON

FIO DE SUTURA - CATGUT CROMADO 1
00026 00026 00016899 fio de sutura - catgut cromado 1 - agulha circular 2 ou 3 cm (caixa com CX 12,00 91,0000 1.092,00

24 unidades) SHALON
FIO DE SUTURA - CATGUT CROMADO 2

00027 00027 00016901 fio de sutura - catgut cromado 2 - agulha circular 2 ou 3 cm ( caixa com CX 2,00 84,4000 168,80
24 unidades) SHALON

FIO DE SUTURA - CATGUT CROMADO 3
00028 00028 00016903 fio de sutura - catgut cromado 3 - agulhado circular 2 ou 3 cm ( caixa CX 2,00 84,4000 168,80

com 24 unidades) SHALON

FIO DE SUTURA - CATGUT CROMADO 4
00029 00029 00016902 fio de sutura - catgut cromado 4 - agulha circular 2 ou 3 cm ( caixa com CX 2,00 84,4000 168,80

24 unidades) SHALON

FIO DE SUTURA - CATGUT CROMADO 5
00030 00030 00016904 fio de sutura - catgut cromado 5 - agulha circular 2 ou 3 cm (caixa com CX 2,00 98,0000 196,00

24 unidades) SHALON

COLAGENASE

00032 00032 00016989
colagenase, associada a cloranfenicol, dosagem 0,6 ulg + 0,01g/g, uso

UN 1.000,00 17,0000 17.000,00
tópico, pomada ou bisnaga 30g. validade do produto: 24 meses
'registro no ministério da saúde. ABBOn

COLAR CERVICAL
colar cervical de resgate tamanho m sustentável: não - colar cervical,

00033 00033 00014575 polietileno, dobrável, plano e adulto, velcro com 5cm, médio, UN 8,00 14,9000 119,20
pré-hospitalar, proteção da coluna cervical, janela traqueal extra
grande, apoio mandibular. MSO

00034 00034 00014576
COLETOR DE PERFUROCORTANTE 20 LITROS

UN 60,00 5,7000 342,00
DESCARBOX-VIVABOX
ATADURA

00036 00036 00009121 atadura elástica crepom 15cm x 1,8m, 100% algodão. validade 24 UN 150,00 8,9500 1.342,50
meses. (apresentar amostra) ANÃPOLlS ( DÚZIA)

COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE PEQUENO
00037 00037 00015635 (pequeno) 3 I - coletor de material pérfuro cortante - 03 litros. UN 500,00 2,2300 1.115,00

DESCARBOX-VIVABOX

00'l}8 00038 00017256
COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE 13 LT

UN 700,00 4,2000 2.940,00
coletor de material pérfuro cortante - 13 litros DESCARBOX-VIVABOX

ESCALPE N° 21 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
00040 00040 00014620 scalp nO21 g com dispositivo de segurança - dispositivo intravenoso UN 150,00 0,6900 103,50

co sistema de proteção (agulha 13 x 4,5) WILTEX
ESCOVA CERVICAL C/100

00042 00042 00013557
escova cervical descartável, composta em haste plástica com 19 cm e

PCT 28,00 13,9900 391,72
cerdas de nylon, não estéril pacote com 100 uniddes. prazo de
validade 1 ano após o recebimento.pct KOLPLAST
ESFIGNOMAMOMETRO AP. ADULTO
esfigmomanômetro infantil - esfigmomanômetro co ajuste analógico,

00043 00043 00002108 aneroide, tipo braço, faixa de operação até 300 mmhg, material UN 8,00 62,5000 500,00
braçadeira em nylon, tipo fecho em velcro, tamanho infantil. ACCUMED-
PREMIUM (COMUM)

2
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PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES
13/10/202015:43:14

Pregão Presencial N° 000002/2020 - 27/07/2020 - Processo N° 002621/2020

Vencedor HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

CNPJ 35.997.345/0001-46

Endereço RUA ALCINDO GUANABARA, 417, 417 - CRISTOVAO COLOMBO - VILA VELHA - ES - CEP: 29106400

Conta to 2732291000 pdido@hospdrogas.com.br

00045 00045 00002099 ESPARADRAPO ( COMUM)
UN 800,00 6,4900 5.192,00esparadrapo comum 10 x 4,5 ADPELE

00053 00053 00014580
EQUIPO PARA NUTRiÇÃO ENTERAL

UN 500,00 1.2500 625,00DESCARPACK

00054 00054 00014581
FRASCO PARA NUTRiÇÃO ENTERAL 300 ML

UN 500,00 0,8600 430,00BIOBASE
FIBRASE (FIBRONOLlSNA, DESOXIRRIBONUCLEASE, CLORANFENICO)

00055 00055 00002110 BISN.30G UN 1.000,00 54,4000 54.400,00
CRISTÁLlA

COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5
compressa de gaze hidrófila confeccionada em fios 100% algodão,

00058 00058 00006145 tecido tipo tela, estrutura de 13 flos/crn-, oito camadas e cinco dobras, PC 2.500,00 15.7500 39.375,00
medindo 7,5 x 7,5 cm quando fechada sem falhas ou fiapos não estéril
c/ 500unds. atendendo abnt , 480g/pct ANÁPOLlS

00060 00060
GRAU CIRURGICO PAPEL 15 CM X 100CM

64,400000013559
papel ZERMATT- PARCKCG UN 200,00 12.880,00

'i'

00062 00062 00013560 GRAU CIRURGICO PAPEL 20 CM X 100CM
UN 200.00 88,9000 17.780,00ZERMATT- PARCKCG

SISTEMA DE PUNÇÃO DE USO ÚNICO COM 1 AJUSTE DE
PROFUNDIDADE.
sistema de punção de uso único com 1 ajuste de profundidade; com
ativador externo, profundidade de 1,5mm a 2,Omm; diâmetro da agulha:

00069 00069 00015643
0.36 a 0,60 mm (28 g ou 23g); lanceta trifacetada e siliconada. sistema

RL 500,00 19,8500 9.925,00estéril através de radiação gama. retração automática da agulha.
atender as normas reguladoras: nr32. caixa com 100 unidades. "
lancetado r em "t" , após o uso a trava de segurança é quebrada e o
botão de disparo permanece comprimido, indicando claramente que o
lancetador já foi usado HTL STREFA - MEDISAFE SOLO

00076 00076 00002136
LUVA ESTERIL 7,5

UN 50,0(\ 1,8900 94,50LATEX BR

00078 00078 00014283
LUVA ESTERIL 8,0

PAR 50,10 1,8900 94,50LATEX BR

00084 00084 00002143
ÓLEO AGE (AC. GRAXOS ESSENCIAL) 200 ML

UN 1.000,(.) 4,0900 4.090,00NUTRIEX

00088 00088 00002152 POTE P/ COLETA DE PREVENTIVO
UN 2.000 )0 0,3900 780,00JPROLAB

POVIDINE DEGERMANTE
LATA 21,900000089 00089 00014288 DIST.AMARAL FARMAX (LITRO) ~O,OO 438,00

POVIDINE TOPICO
LT 20,00 19,300000090 00090 00008520

frasco de 01 litro DIST.AMARAL- FARMAX 386,00

00091 00016888
SERINGA DE 1ML C/ AGULHA 8 X 0,3

CX 129,00 27,8000 3.586,2000091 seringa de 1ml c/ agulha 8 x 0,3 DESCARPACK (CX C/ 100)

00092 00092 00005481
SERINGA 01 ML INSULINA

UN
30.000,0

0,2700 8.100,00
com agulha 12,7 x 0,3 DESCARPACK O

00093 00093 00002168
SISTEMA COLETOR DE URINA FECHADO

UN 10,00 3,4900 34,902,000 mi ADVANTAGE

00101 00101 00002165
SORO FISIOLÓGICO 250 ML (ABERTO)

UN 2.000,00 2,1900 4.380,000,9 DIST.AMARAL FARMAX (OF: FRS C/240ML)

00102 00102 00002166
SORO FISIOLÓGICO 500 ML (ABERTO)

UN 4.000,00 2,3800 9.520,00
DIST.AMARAL FARMAX

SORO FISIÔLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO ( FRASCO/BOLSA DE ,
2.270,0000103 00103 00016921 FR 1.000,00 2,2700

250ML)

3
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Endereço RUA ALCINDO GUANABARA, 417, 417 - CRISTOVAO COLOMBO - VILA VELHA - ES - CEP: 29106400

Cantata 2732291000 pdido@hospdrogas.com.br

frasco/bolsa de 250ml) /240 mi EQUIPLEX

SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO ( FRASCO/BOLSA DE
00104 00104 00016920 500ML .. FR 1.000,00 2,6700 2.670,00

frasco/bolsa de 500 mi FARMACE

00111 00111 00014603
LlDOCAINA 20 MG (2%)

UN 30,00 3,4500 103,50
geleia / bisnasga com 30 g PHARLAB

00115 00115 00013566
SERINGA C/ AGULHAS DESCARTAVEIS 13X4,5 3ML

CX 30,00 24,8500 745,50
SR (CX C/1 00)

00116 00116 00013567
SERINGA C/ AGULHAS DESCARTAVEIS 20 X 5,5 3ML CX 30,00 29,8000 894,00
SR (CX C/100)

00117 00117 00013568
SERINGA C/ AGULHAS DESCARTAVEIS 25 X 7 3ML CX 30,00 23,8000 714,00
DESCARPACK (CX C/100)

00118 00013569
SERINGA C/ AGULHAS DESCARTAVEIS 25 X 8 5ML

CX 25,00 23,8500 596,2500118 SR

00120 00120 00011083
AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5

UN 9,00 8,3900 75,51
cx c/100 LABOR IMPORT SOLlDOR

00002064
AGULHA DESCARTAvEL 25X8

22,00 182,3800121 00121 DESCARPACK (CX C/100)
UN 8,2900

00122 00122 00014606 AGULHA 40 X 12 CX 24,00 8,3000 199,20
DESCARPACK

00134 00134 00006173
SERINGA DESC. 1 ML CX 20,00 15,9900 319,80
SR (CX C/100)

00135 00135 00002160
SERINGA DESCARTAvEL 03 ML S/ AGULHA

CX 40,00 15,5000 620,00
SR (CX C/100)

00141 00141 00015423
FITA CREPE- ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFAC

UN 250,00 4,9000 1.225,00
largura 25mm, comprimento 25m POLITAPE (25X50)
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA- MATERIAL ALGODÃO N°20CM

00148 00148 00015430 comprimento 180cm, tipo fios duplos -consumo MSO (C/ 15 METROS - UN 200,00 13,9500 2.790,00
20 X 15))

MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA- MATERIAL ALGODÃO N°10CM
00149 00149 00015428 comprimento 180 180cm, tipos fios duplos -consumo MSO (C/15 UN 700,00 7,2000 5.040,00

METROS - 10 X 15)

00151 00151 00015443
TALA METALlCA PARA IMOBILIZAÇÃO 19 X 250MM UN 30,00 14,5000 435,00
consumo MSO

00158 00158 00014294
TESOURA CIRURGICA PARA REMOÇÃO DE SUTURA UN 10.00 21,7800 217,80
ponta 11 cm (12 cm) ABC

00159 00014598
TESOURA CIRURGICA RETA 14 CM

UN 10,00 25,8000 258,0000159 ABC

00160 00160 00002189
TESOURA CIRURGICA (M)

UN 10,00 34,9000 349,00
ABC

00161 00161 00014295
TESOURA CIRURGICA PONTA CURVA E FINA 12 CM

UN 10,00 21,7000 217,00
ABC

00163 00163 00002149
PINÇA DENTE DE RATO P/ CURATIVO UN 20,00 14,7000 294,00
ABC

00164 00164 00016927
PINÇA PONTA AGULHA UN 20,00 28,9500 579,00
14 cm ABC

00167 00008512
ETER 500 ML

UN 20,00 23,8000 476,0000167 frasco VIC PHARMA

00168 00014981
CUBA INOX

UN 20,00 38,0000 760,0000168 redonda 500ml FAMI

00169 00169 00003342 SACO DE LIXO DE 15 LT PC 100,00 10,4800 1.048,00

4
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Governo do Estado do ESPIRITO SANTO
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HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

35.997.345/0001-46
-------1

Endereço RUA ALCINDO GUANABARA, 417, 417 - CRISTOVAO COLOMBO - VILA VELHA - ES - CEP: 29106400
-------1

Cantata 2732291000 pdido@hospdrogas.com.br

Vencedor

CNPJ

leitoso para uso hospitalar Infectante branco pacote com com 100
JUREMA

00173 00173 00016931
CLOREXIDINA 0,5%
DIST.AMARAL FARMAX

AGULHA 40 X 12
DESCARPACK

FR 30,00 10,0500 301,50

Q0175 00175 00014606 ex 8,00 8,7900 70,32

Total do Fornecedor: 270.382,68

5
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

13/10/202015:43:14

Pregão Presencial N° 000002/2020 - 27/07/2020 - Processo N° 002621/2020

CNPJ

J B COMÉRCIO E SERViÇOS EIRELI -EPP

11.923.577/0001-91

RUA GOVERNADOR BERNADINO MONTEIRO, 359 - NOSSA SENHORA DA CONCEiÇÃO - UNHARES - ES - CEP: 299005C

2733716106 jbcom@jbcom.net.br

Vencedor

Endereço

Cantata

ítem I Lote I Código IEspecificação IUnidade IQUantidade I Unitário IValor Tota/ I
AVENTAL DE PLÁSTICO
avental de plastico - material napa, resistente, de cor branca, sem

00008 00008 00003235 costura com ilh6s de plástico - tamanho: 65 cm de larguira e 125 cm de
comprimento. nacional registro/inscrição do produto: c.a 21075. (
apresentar amostra)

DESINCRUSTANTE
o detergente desincrustante para a remoção de resíduos de rejuntes
cimenticios e limpeza de pisos demasiadamente contaminados 5 I

HIPOCLORITO DE SÓDIO

UN 8,00 12,4000 99,20

00079 00079 00002138
'l

a 12 %
MASCARA CIRURGICA
mascara pff - 2 I n95
PAPEL TOALHA BRANCA
aprox. 21 x 23 pacote com 100 unido
SACO DE LIXO 50L (BRANCO LEITOSO)
pac com 100

SACO DE LIXO 100 LT (BRANCO LEITOSO)
pct com 100

UN 20,00 60,0000 1.200,00

UN 100,00 12,0000 1.200,00

UN 90,00 4,0000 360,00

PCT 2.500,00 7,4000 18.500,00

PCT 100,00 17,6000 1.760,00

PCT 100,00 29,9000 2.990,00

Total do Fornecedor: 26.109,20

00039 00039 00013562

00064 00064 00001980

00085 00085 00016912

00170 00170 00002155

00171 00171 00002156

6
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PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial N° 000002/2020 - 27/07/2020 - Processo N° 002621/2020

13/10/202015:43:14

CNPJ

Vencedor COR BRASIL COMERCIAL LTOA ME
--------(

21.340.481/0001-54

Endereço RUA ANTONIO GOBBI, 37 - SOTECO - VILA VELHA - ES - CEP: 29106140
-------1

Cantata 2732192696 cdrbrasil.es@gmail.com

ítem I Lote ICódigo IEspecificação IUnidade IQUantidade I Unitário IValor Total I
UN 500,00 21,5000 10.750,00

UN 10,00 38,g800 389,80

UN 800,00 13,1500 10.520,00

UN 10,00 40,6000 406,00

Total do Fof'llecedor: 22.065,80

00018 00018 00002067

00021 00021 00002094

00063 00063 00008521

00113 00113 00002144

ALGINATO DE CÁLCIO 85 G
alginato de cálcio - gel hidratante e absorvente para tratamento de
feridas, alginato de cálcio, tubo ou bisnaga com no mínimo 85g. 85g
CURATEC

CUBA RIM AÇO INOX
cuba rim de aço inox sustentável: não - cuba uso hopspitalar, aço inox,
tipo rim, cerca de 500m!. ECONOX
HIDROGEL 30 G
CURATEC

PLACA DE HIDROCOLÓIDE 10Xl0 CX C/ 05 UNID.
CURATEC

7
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PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Vencedor

Pregão Presencial N° 000002/2020 ·27/07/2020 • Processo N° 002621/2020

13/10/202015:43:14

CNPJ

PRIME MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTOA· ME

12.082.502/0001-98

RUA ANTONIO GERMANO BUTTERS, 288 - VALE DO SOL - VITÓRIA - ES - CEP: 36830000Endereço

2737462961Contato

ítem I Lote I Código IEspecificação
prime.licitacao@hotmail.com

IUnidade IQuantidade I Unitário IValor Total I

00010 00010 00000925

00011 00011 00002066

00015 00015 00016894

00020 00020 00014963

00044 00044 00011744

00049 00049 00002106

00059 00059 00014584

00065 00065 00014278

00070 00070 00002133

00109 00109 00002045

00112 00112 00014342

00119 00119 00014604

00127 00127 00008508

alcool absoluto p.a acs 99,3%, frasco com 1000ml (validade de 1 ano e
meio apartir da data de entrega). CICLOFAR5iM:AA7I"-'--~-~---~--~~--~---

ATADURA DE CREPE 12CM X 3M
atadura de crepe 12 cm x3 mts c/12. 13 fios, 80% algodão, 4% de
elastano e 16% pofiester, trama fechada, bordas acabadas embaladas
individualmente, especificação da procedência, data de fabricação,
data de validade, numero de lote e numero de registro no ms, conforme
nbr 14056. (apresentar amostra) NEVE

CABO PARA BISTURI METÁLICO INOX N° 3
cabo de bisturi n.3, instrumento cirúrgico; confeccionado em aço.
PRATA

ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO
esfigmomanómetro adulto - aparelho de pressão arterial, completo,
composto de manómetro mecãnico tipo relógio com alta resistência
dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques,
certificado pelo inmetro, com mostrador graduado em mmhg de O a 300,
braçadeira confeccionada em tecido anti-alérgico, resistente e flexível,
com fecho em metal e se molda facilmente ao braço, manguito e pera
fabricados sem emendas de subpeças, proporcionando assim ao
profissional de saúde um diagnóstico confiável e seguro,
confeccionado com borracha especial, acondicionada em bolsa
apropriada, embalagem individual; estetoscópio adulto: auscultador
duo-sonic, fabricado em aço inoxidável. tubo acústico na configuração
y.aparelho de alta precisão para medir pressão arterial. contendo nOda
portaria do inmetro e registro na anvisa - garantia minima 3 anos BIC

ESPECULO AURICULAR PEDIÁTRICO
med kil CRALPLAST
COMPRESSA DE GASE HIDRÓFILlA
compressa de gaze hidrófila estéril MED HOUSE

KITS DE PONTEIRAS BISTURI ELETRONICO
EMAI

LENÇOL DESCARTAVEL 70CM X 50CM
FAPEL

TESTE BIOLÓGICO PARA AUTO CLAVE
BIOTRON

OTOSCÓPIO
MIKATOS
SELADORA DE MESA C/CONTROLE DE TEMPERATURA
ECEL

EQUIPO MACROGOTAS
TKL

ALCOOL ETíLICO
alcool etílico hidratado em solução 70%, para uso como antisséptico de
superficies fixas, acondicionado em frasco de 1 litro. deve conter
impresso no rótulo ou frasco: nome do produto, concentração,
indicação de uso, composição, modo de usar, precauções e
advertências, número do lote, data de fabricação e validade, dados do
fabricante, responsável técnico e demais exigências da rdc 46/2002.
apresentar registro e/ou notificação na anvisa e afe - autorização de
funcionamento da empresa. (validade de 1 ano e meio apartir da data
de entrega) antisséptico litro VIC PHARMA

ALCOOL ABSOLUTO 99,3

UN

UN

DZ

UN

UN

UN

PCT

UN

UN

UN

UN

UN

UN

995,00 4,6000 4.577.00

450,00 7,1500 3.217,50

1.500,00 8,4000 12.600,00

10,00 9,6000 96,00

50,00 210,0000 10.500,00

4.000,00 2,4500 9.800,00

1.000,00 0,3900 390,00

40,00 205,0000 8.200,00

1.480,00 7,5500 11.174,00

40,00 52,0000 2.080,00

2,00 310,0000 620,00

7,00 740,0000 5.180,00

1.000,00 1,1000 1.100,00

8
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PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial N° 000002/2020 - 27/07/2020 - Processo N° 002621/2020

13/10/202015:43:14

CNPJ

Vencedor PRIME MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
--------l

12.082.502/0001-98

RUA ANTONIO GERMANO BUTTERS, 288 - VALE DO SOL - VITÓRIA - ES - CEP: 36830000Endereço

Cantata 2737462961 prime.licitacao@hotmail.com

85,0000 3.400,0000144 00144 00015448 JALECO/AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA,GRAMATURA20
consumo pac com 100 unidades VISUAL

ALGODÃO ORTOPEDICO N 8
00145 00145 00014299

00146 00146 00014300

00150 00150 00015441

PCT 40,00

material 100% fibra de algodão cru tam 8 cm x 100 cm UNITEX

ALGODÃO ORTOPEDICO N 10

UN 2.000,00 0,3100 620,00

0,4000 800,00material 100% fibra de algodão cru tam 10 cm x 100 cm UNITEX
TALA METÁLICA 1.0 CM PARA IMOBILIZAÇÃO 12X180MM
consumo ORTHOLEV 30,00

Total do Fornecedor: 74.498,50

4,8000 144,00

9

UN 2.000,00

UN
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

13/10/202015:43:14

Pregão Presencial N° 000002/2020 - 27/07/2020 - Processo N° 002621/2020

CNPJ

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS

05.343.029/0001-90
RUA DOIS S/N SALA I,TÉRREO,QUADRA 0081LOTE 008, s/n - CIVITII - MONTANHA - ES - CEP: 29168030

Vencedor

Endereço

Cantata 2735571500 comercial@medlevensohn.com.br

!tem I Lote I Código IEspecificação IUnidade IQUantidade I Unitário IValor Talai I
00066 00066 00014280 LAMINA DE BISTURI CX 10,00 23,0000 230,00

00131 00131 00008697

lamina de bisturi n.15 c/100 aço carbono esteril

LAMINA DE BISTURI N°24 CX C/100
lamina de bisturi n.24 c1100 aço carbono esteril

TIRAS DE GLlCEMIA
tiras de reagentes de glicemia, aplicação determinação de amostra:
sangue total, uso monitor de glicemia compativel, faixa de medição
10-20 a 500-600 mg /dl metodologia de leitura amperometrica ou
fotometrica embalagem com 50 unidades, com numeração de lote e
data de validade presentes na embalagem, caravteristicas adicionais:
garantia de fornecimento de 01 glicosimetro e baterias para cada 100
tiras (02 caixas) em regime de comodato, certificado da bpf- boas
praticas de fabricação da anvisa, reistro do produto na anvisa de
acordo com a legislação atual vigente, unidade de fornecimento caixa
com 50 fitas.

CX 10,00 23,0000 230,0000067 00067 00015637

CX 6.000,00 17,0000 102.000,00

Total do Fornecedor: 102.460,00

10
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PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES
13/10/202015:43:14

Pregão Presencial N° 000002/2020 - 27/07/2020 - Processo N° 002621/2020

Vencedor DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTOA

CNPJ 01.417.694/0001-20

Endereço AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 2103 - ZACARIAS - CARATINGA - MG - CEP: 35300571

Cantata 3333226850 distrimix.licita@hotmail.com

ítem I Lote I Código IEspecificação 1Unidade lQuantidade 1 Unitário I Valor Total I
00002 00002 00001865 ABAIXADOR DE L1NGUA C/ 100 PCT__ 35Q,00 ~,Q200 1.232,00com 100 THEOTO ----- ----

ALMOTOLlA
00014 00014 00002072 almotolia em plástico rigido, transparenta- resistente a desinfecção UN 7,98 2,6905 21,47

química, bico reta com tampa, capacidade 250 mI. J.PROLAB

00046 00046 00008502
ESPARADRAPO MICROPORE 2,5 X 10

UN 1.000,00 2,1600 2.160,00CIEX

00047 00047 00013553
ESPATULA DE AYRES C/100

PCT 50,00 5,6100 280,50THEOTO

ESPECULO P PREVENTIVO GRANDE KIT
00050 00050 00013556 kitADLIN UN 500,00 2,4400 1.220,00

ESPECULO P PREVENTIVO PEQ KIT
2,210000051 00051 00013554

kitADLIN UN 4.000,00 8.840,00

00052 00052 00002109
ESTETOSCÓPIO (ADULTO)

UN 50,00 13':3700 698,50PREMIUM

00056 00056 00001961 FITA DE AUTOCLAVE
UN 150,00 2,9900 448,50CIEX

00068 00068 00007819
LÃMINA

UN 50,00 0,1000 5,00lâmina fosca pi hanseniase LABOR IMPORT

NYLON AGULHADO C/ AGULHA 3 CM 3.0
CX00081 00081 00002140 TECHNOFIO 60,00 31,8000 1.908,00

NYLON AGULHADO N° 5
20,0000082 00082 00014588

TECHNOFIO CX 31,9000 638,00

NYLON AGULHADO CI AGULHA 3 CM 4.0
UN se.oc00083 00083 00002141

SHALON 1,6400 49,20

00094 00094 00014289
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEL N 12

UN 1.50C:JC 0,6000 900,00BIOBASE

00095 00095 00014290
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 14

UN 150,'JO 0,6100 91,50BIOBASE

SONDA URETRAL 12
00096 00096 00014589 BIOBASE UN 10( ,00 0,6000 60,00

SONDA URETRAL 14
UN 0,6200 31,0000097 00097 00014590 BIOBASE 50,00

SONDA DE ALIVIO URETRAL N° 06
UN 8,00 0,5400 4,3200098 00098 00002169 BIOBASE

00099 00099 00014591
SONDA URETRAL 08

UN 15,00 0,5800 8,70
BIOBASE

00100 00014592
SONDA URETRAL 16 UN 30,00 0,6300 18,9000100 BIOBASE

SORO GLlCOFISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 500 ML
UN 200,00 3,3000 660,0000105 00105 00014593 FRESENIUS

SORO RINGER SIMPLES SISTEMA FECHADO
UN 200,00 3,2800 656,0000106 00106 00014595 500 mi FRESEN IUS

SULFADIAZINA DE PRATA 400 G
UN 50,00 33,7650 1.688,2500107 00107 00014293 pote PRATI DONADUZZI

00124 00016925
CATETER PERIFÉFICO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA W 14 UN 100,00 0,8700 87,0000124 DESCARPACK

00125 00014613
CATETER PERIFERICO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA N° 18 UN 100',00 0,8900 89,0000125 DESCARPACK

11
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PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES 13/10/202015:43:14

Pregão Presencial N° 000002/2020 - 27/07/2020 - Processo N° 002621/2020

Vencedor DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ 01.417.694/0001-20

Endereço AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 2103 - ZACARIAS - CARATINGA - MG - CEP: 35300571

Cantata 3333226850 distrimix.licita@hotmail.com

00126 00126 00014616
CATETER PERIFERICO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA N° 24 UN 250,00 0,9800 245,00
DESCARPACK

00128 00128 00014619
ESCALPE N ° 19 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

CX 3,00 19,5800 58,74
ex c 100 DESCARPACK

00129 00129 00014620
ESCALPE N ° 21 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

UN 18,00 19,5800 352,44
ex com 100 DESCARPACK

00130 00130 00014623
ESCALPE N ° 27 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

CX 3,00 19,5000 58,50
DESCARPACK

00132 00132 00007075
GLICOSE UN 100,00 0,3100 31,00
25 % ampola FARMACE

00139 00139 00015648
SONDA NASOGASTRICA CURTA N°8 UN 10,00 0,5800 5,80
BIOBASE

00140 00140 00006160
VASELINA LIQUIDA 1L

LT 1,00 22,2000 22,20
VIC PHARMA

00147 00002205
ALGODÃO ORTOPEDICO W 20

2.000,0000147 material 100% fibra de algodão cru tam 20 cm x 100 cm POLARFIX
UN 0,3600 720,00

00153 00153 00002197
ATADURA GESSADA ORTOPÉDICA DE 13 FIOS N° 08

CX 30,00 16,0500 481,50
POLARFIX

00154 00154 00009447
ATADURA GESSADA ORTOPEDICA DE 13 FIOS N° 10 CX 80,00 22,3600 1.788,80
POLARFIX

00155 00155 00002199
ATADURA GESSADA ORTOPEDICA DE 13 FIOS N° 15 CX 50,00 33,8500 1.692,50
POLARFIX

00156 00156 00002200
ATADURA GESSADA ORTOPEDICA 13 FIOS N° 20
POLARFIX UN 80,00 57,0000 4.560,00

00157 00157 00014315
ATADURA CREPOM ORTOPEDICA 12 CM X 1,8 M

PCT 200,00 7,1700 1.434,00
POLARFIX

00162 00162 00014968
TESOURA (RIS
ou gengiva reta 12 cm ABC

UN 10,00 19,3900 193,90

00165 00165 00016928
PINÇA KELLY RETA UN 20,00 27,0800 541,60
ABC

00166 00166 00016929
PINÇA KELLY CURVA 16CM UN 45,69 32,1101 1.467,11
ABC

00174 00174 00016932
ANESTESIA COM EPINEFRINA 2%

FR 100.00 271,00HYPOFARMA 2,7100

Total do Fornecedor: 35.719,93

Total Geral: 531.236,11
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREfEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

~~~~ -----------~~~~~ADO
H· I Q9 l~
O Pág. __

00 Pág..si:
DATA:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 166/202'btO_ES

Processo nO 1.923/2020
Pregão NQ028/2020
O Município de Cariacica, pessoa jurídica de direito público interno}lQM sede UvPág. --
Mario Gurgel, nO2.502 - Alto Laje - Çari?cica/ES, CEP29.151-900, inscrito no CNPJ
sob n" 27.150.549/0001-19, pô'r' meii:lda SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
com sede na Avenida Kléber Andrade/"no"l), BairróiRia Branco, Cariacica - ES, inscrita
no CNP) sob o nO 13.917.136/0001-02, representada por sua titular,
Sra. BERNADETE COELHO XAVI~R, portadora da Carteira de Identidade nO.
441.233 _ SPTC/ES, nomeada através da PORTARIA/GP/No 238, DE 11 DE JUNHO
DE 2019, doravante denominado t-1UNICIPIO, em razão da classificação obtida no
Pregão Eletrônico nO028/202o."com base no que dispõe o art. 15 da Lei nO8.666/93,
regulamentado pelo Decreto Municipal nO 033/2015, RESOLVE registrar preço (s)
ofertado por SERRAMED;,PROIOUTOS HOSPITALARES EIREll - ME, GNPJ nO.
19.691.725/0001-00, com:sede na rua João Gonçalves da Silva, nO11, loja B, bairro
Jardim Tropical, Serra/ES, CEP 29.162-011, representada neste ato pelo Sr.
ANDERSON GARUZZI DE SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CI
nO 2287795 SPTC/ES e do CPF'n?..13,4.072..537-.10, residente e domiciliado a Av.
Central, nO 513 _ fundos, bairro J,I'tl:jL~ ,Tropical" Serra/ES, CEP 29.162-000, mais
adiante denominada COMI?ROMITENTE, nos termos das cláusulas abaixo descritas.

DOM

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB1ETO
~------------------
1.1. O objeto da presente Ata é o REGISTRODE PREÇOSpara provável aquisição de
produtos médico-hospitalares "Ahnotolia, Abaixador de língua, Algodão
hidrófilo, Tubo siliconiza;doi.i1i1: 204, Tubo látex nO 200, Termômetro clínico
digital, Coletor para nlilterial pérfuro-cortante, Eletrodo infantil, Eletrodo
adulto, Papel para eletrocardiograma (A4), Caneta para eletrocardiógrafo,
Fixador para tubo endotraqueal, Máscara cirúrgica com elástico, Máscara
N95, Atadura, Esparadrapo", de -acordo com os quantitativos e especificações
contidas no anexo único, parte int~gra~~tedeste'instrumento.
1.2. A existência de preços regístr~dos não obrigará a Administração a dele se
utilizar, facultada a realização de.llcitação específica ou a contratação direta para o
objeto almejado nas hipóteses':pievistas na Lei, assegurando-se ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
1.3, Diante da necessidadé de utili~a:ção do objeto cujo preço aqui está registrado o
MunicípiO expedirá a cOITespondérite Autorização de Fornecimento, documento
mediante o qual, exclusivÚneh{ê; d'e\'erá o COMPROMITENTEpromover a entrega do
objeto, sem prejuízo de o',Litro;d~uepor forÇa legal devam acompanhá-lo.

[ CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO ]
I; " •

2.1. 05 preços a serem pagos constam do anE!XOúnico deste instrumento e neles
estão inclusas todas as espécies de tribu~os, drretos e indiretos, encargos sociais,
seguros, fretes, material, mão-de-:óbra é quaisquer despesas inerentes à compra.

" . ..' . ,

2.2. Os preços registrados ·,serão··.fixose irreajustáveis, ressalvado o disposto na
cláusula terceira deste instrumento: '.

Av. Mario Gurgel, nO 2.502 _ Alto Laje _ CariaelealES, CEP29.1S1·SOO,TEl.: (27) 3354-5900 Página 1 de 14
'...... ,; .. ", -. ,. .\
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ES1'ADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

ANEXO ÚNICO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN° 166/2020

Lote 07
Item Descriç_ão do Objeto Unid Quant Marca P.Unit P.Total

TERMOMETRO CLU:UCO;' .. DIGITAL,
portátil, com sensor térmico na ponta, 'com
intervalo de medição de 320C - 43,90C graus
Celsius, visor de cristal líquido ou similar,
números para leitura grandes e nítidos, com
indicador de bateria fraca e desligamento
automático que atenda a Np", 32, sinais
sonoros diferenciados para cada condição,
apresentar precisão' ;da·.;med~ãó .com pelo

01 menos 01 (uma) casa decimal, memória Unid 180 G-TECH 9,23 1.661,40
para a última temperatura medida,
alimentação 01 pilha de 1;5V tipo botão ou
bateria do tipo pastilha, possuir botão de
liga/desliga. Embalagem :ilioividual em
estojo plástico, atóxico, '-resistente de modo
a assegurar proteção do produto até o
momento de suai' utilização. Rotulado de
acordo com a legi~lação em vigor. Garantia
mínima de 01 ano! . <

VALOR GLOBAL DO LOTE 07 R$ :1..66'1,40 {mil, seiscentos e sessenta e um reais
e quarenta centavosl:. .-.----------------------'

Item Descrição do Obiet_o Unid Quant Marca P.Unit p.Total

CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO -
Caneta Roller Ball,i porita 0:5', compatível
com o aparelho da marca 'Di~tàl. 'Émbalagem TEÇH

01 com dados de identificação, procedência e Unid 84 POlNT 24,70 2.024,40

prazo de validade.' (utilizada em' conjunto
com o adaptador .para registrar o
eletrocardioqrama no papel milimetrado).

VALOR GLOBAL DO LOTE 10·~R$'·/2.024',40'(d'dis mil, vinte e quatro reais e

quarenta centavos)VALOR GLOGAL DOS LOTES 07 E 10 R$ 3.685,80 (três mil, seiscentos e oitenta
e cinco reais e oitenta centavos)

Lote 10

" ......
"
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*ATA DEREGISTRODE PREÇOS020/2020
Processo nº 000574/2019
Pregão Nº 037/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro de 2020, o MUNlcrPIO SANTA LEOPOLDINA, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede na Av Prefeito Hélio Rocha, n° 1022, Centro - SANTA
LEOPOLDINA/ES, inscrito no CNPJ sob n2 27.165.5521/0001-55, neste ato representado por seu
titular, SR. VALDEMAR LUIZ HORBElT COUTINHO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no
CPF/MF sob o n° 450.128.657-15, portador da Cédula de Identidade RG nº 326063 SSP/ES,
residente e domiciliado na Av. Prefeito Hélio Rocha, n.º 1330, Centro, Santa Leopoldina - ESe o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJNº 13.959.501/0001-41, com endereço a Av. Prefeito Hélio
Rocha, 1022 - Andar primeiro, Centro - Santa Leopoldina/ES, ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato
representado neste ato pelo lima. Sra. MARCElA NAGEl STOV, inscrita no CPF/MF sob o n.º
128.615.647-50, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.070.712/ES, doravante denominado
MUNiCíPIO, em razão da classificação obtida no Pregão Presencial nº 037/2019, com base no que
dispõe o art. 15 da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 195/2014,
RESOLVE registrar preço (s) ofertado por CDR BRASIL COMERCIAL LTDA, CNPJ nº.
21.340.481/0001-54, com sede Rua Antônio Gobbi, nº. 37, Soteco - Vila Velha/ES, CEP:29.106-
140 representada neste ato pelo Sr. CARLOSALBERTO DA SILVA GONÇALVES, brasileiro, solteiro,
empresário, inscrito no CPF nº. 082.770.817-31, portador da RG nº. M 8912465 SSP/MG,
residente e domiciliado à Rua São Paulo, nº. 2093 - Apto. 203, Itapoã - Vila Velha/ES, CEP:
29.101-715, mais adiante denominada COMPROMITENTE, nos termos das cláusulas abaixo
descritas.

CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata é o REGISTRODE PREÇOSVISANDO
A AQUISiÇÃO DE INSUMOS E CORRElATOS PARA ATENDIMENTO À UNIDADE DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA, conforme abaixo descrito:

ITEM DESCRiÇÃO UNO QT.
MARCA VALOR VALOR

UNIT TOTAL
Escova cervical ginecológica AOLlN/VAGISP R$ 0,19 R$ 570,00
descartável - Contendo na EC

41
embalagem: registro da ANVISA,

UNO 3000numeração lote, data da fabricação e
esterilização, período de
validade/vencimento.
Especulo vaginal tamanho pequeno, AOLlN/VAGISP R$ 0,75 R$ 375,00
descartável - Modelo duas partes EC
valvas e o parafuso, valva
confeccionada em poliestireno cristal
com contornos lisos e regulares sem

49
reentrâncias e/ou protuberâncias,

UND 500parafuso confeccionado em poliacetal
acoplado ao especulo, contendo na
embalagem: registro da ANVISA,
numeração lote, data da fabricação e
esterilização, período de
validade/vencimento.
Espuma de proteção para CURATEC R$ 6,89 R$ 6.890,00

50
traqueostomia - Feita em poliuretano

UNO 1000
para o tratamento de lesões de pele
superficiais.

116 Soro Fisiológico com 250 mi - Uso UNO 600 SORIMAX R$ 1,75 R$ 1.050,00
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2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Externo, ideal para inalações e
limpeza de lentes de contato.
Empregado de forma isolada ou
associada a outros medicamentos
para Nebulização (vaporização das
vias aéreas e pulmões). Lavagem e
irrigação de ferimentos nos curativos,
sendo o único agente de limpeza
totalmente.
Soro Fisiológico com SOO mi - Uso SORIMAX RS2,19 RS4.380,00
externo, ideal para inalações e
limpeza de lentes de contato.
Empregado de forma isolada ou

117 associada a outros medicamentos UND 2000para nebulização (vaporização das
vias aéreas e pulmões). Lavagem e
irrigação de ferimentos nos curativos,
sendo o único agente de limpeza
totalmente.

VALOR GLOBAL R$ 13.265,00

1.2. A existência de preços registrados não obrigará a
Administração a dele se utilizar, facultada a realização de licitação específica ou a contratação
direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei, assegurando-se ao beneficiário
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.3. Diante da necessidade de utilização do objeto cujo preço aqui
está registrado o Municio expedirá através da Secretaria Municipal de Saúde a correspondente
Autorização de Fornecimento, documento mediante o qual, exclusivamente, deverá o
COMPROMITENTE promover a entrega do objeto, sem prejuízo de outros que por força legal
devam acompanhá-lo.

cLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços a serem pagos constam da cláusula primeira deste
instrumento e neles estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos
sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à compra.

cLÁUSULA TERCEIRA
FINANCEIRO
3.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de

eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens
registrados.

DO REEQUILíBRIO ECONÔMICO-

3.1.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado
tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador poderá:

a) Negociar com o compromitente visando a redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;

b) liberar o compromitente do compromisso assumido, em face
da impossibilidade de êxito na adequação do preço;

3.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados o MUNiCíPIO, através do Fundo Municipal de Saúde poderá, a requerimento do
COMPROMITENTE, promover a revisão do preço registrado.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DEREGISTRODE PREÇOS021/2020
Processo n!! 000574/2019
Pregão NQ037/2019

Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro de 2020, o MUNiCíPIO SANTA LEOPOLDINA, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede na Av Prefeito Hélio Rocha, n° 1022, Centro - SANTA
LEOPOLDINA/ES, inscrito no CNPJ sob n2 27.165.5521/0001-55, neste ato representado por seu
titular, SR. VALDEMAR LUIZ HORBElT COUTINHO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no
CPF/MF sob o n° 450.128.657-15, portador da Cédula de Identidade RG n!! 326063 SSP/ES,
residente e domiciliado na Av. Prefeito Hélio Rocha, n.º 1330, Centro, Santa Leopoldina - ESe o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJNº 13.959.501/0001-41, com endereço a Av. Prefeito Hélio
Rocha, 1022 - Andar primeiro, Centro - Santa Leopoldina/ES, ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato
representado neste ato pelo lima. Sra. MARCElA NAGEl STOV, inscrita no CPF/MF sob o n.º
128.615.647-50, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.070.712/ES, doravante denominado
MUNiCípIO, em razão da classificação obtida no Pregão Presencial nº 037/2019, com base no que
dispõe o art. 15 da Lei nQ 8.666/93, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 195/2014,
RESOLVEregistrar preço (s) ofertado por FASTMED COMÉRCIO LTDA, CNPJnQ• 04.779.188/0001-
79, com sede Rua Pedro Alves Cabral, nQ• 70, Bairro de Fátima - Serra/ES, CEP: 29.160-772
representada neste ato pelo Sr. MARCOS VINICIO SOUZA DE ALMEIDA, brasileiro, casado,
comerciante, inscrito no CPFnQ• 083.399.207-40, portador da RG nQ• 1,428.185 SSP/ES,residente
e domiciliado à Rua B 3, nº. 156 - Fundos, Bairro de Fátima - Serra/ES, CEP: 29.160-756, mais
adiante denominada COMPROMITENTE, nos termos das cláusulas abaixo descritas.

CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata é o REGISTRODE PREÇOSVISANDO
A AQUISiÇÃO DE INSUMOS E CORRElATOS PARA ATENDIMENTO À UNIDADE DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA, conforme abaixo descrito:

ITEM DESCRiÇÃO UNO QT,
MARCA VALOR VALOR

UNIT TOTAL
Incubadora para indicador biológico - BIOMECK/BKI R$113,85 R$ 2.277,00
Conforme o art. 42 da RDC 15, mini 6
incubadora onde são colocados os
indicadores biológicos para monitorar

68
desenvolvimento de bactérias resistente a

UND 20
alta temperatura e pressão, por um período
de 24 a 72h em temperatura 572c, com
capacidade para 4 indicadores biológicos,
ideal para testar o processo de esterilização
a vapor, bivolt.
Teste imunoquímico para diagnostico de ECO R$ 0,60 R$ 1.800,00
gravidez- Ultrarrápido para determinação DIAGNÓSTIC
qualitativa de gonadotrofina crônica humana A/HCG 25
(HCG) em amostra de tiras soro/urina

UND 3000
MUI ECO

121
reativas individuais, contendo TESTna
embalagem: registro da ANVISA, numeração
lote, data da fabricação, período de
vaIidade/venci mento.

122 Teste indicador biológico para autodave- CX 1000 MAXXIMED/C R$ 2,60 R$ 2.600,00

, .
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*ATA DEREGISTRODE PREÇOS023/2020
Processo n!! 000574/2019
Pregão NQ 037/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro de 2020, o MUNiCíPIO SANTA LEOPOLDINA, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede na Av Prefeito Hélio Rocha, n° 1022, Centro - SANTA
LEOPOLDINA/ES, inscrito no CNPJ sob n· 27.165.5521/0001-55, neste ato representado por seu
titular, SR. VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no
CPF/MF sob o n° 450.128.657-15, portador da Cédula de Identidade RG n!! 326063 SSP/ES,
residente e domiciliado na Av. Prefeito Hélio Rocha, n.º 1330, Centro, Santa Leopoldina - ESe o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJNº 13.959.501/0001-41, com endereço a Av. Prefeito Hélio
Rocha, 1022 - Andar primeiro, Centro - Santa Leopoldina/ES, ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato
representado neste ato pelo lima. Sra. MARCELA NAGEL STOV, inscrita no CPF/MF sob o n.º
128.615.647-50, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.070.712/ES, doravante denominado
MUNiCíPIO, em razão da classificação obtida no Pregão Presencial nº 037/2019, com base no que
dispõe o art. 15 da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 195/2014,
RESOLVE registrar preço (s) ofertado por HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARESLTDA, CNPJnº. 35.997.345/0001-46, com sede Rua Alcindo Guanabara, nº. 417,
bairro Cristóvão Colombo - Vila Velha/ES, CEP:29.106-400, representada neste ato pelo Sr. JOÃO
LUIZ PIOL, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPFn!!. 195.519.087-91, portador da RG nº.
162.214 SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Nelson Sampaio, nº. 113, Glória - Via Velha/ES,
CEP: 29.122-340, mais adiante denominada COMPROMITENTE, nos termos das cláusulas abaixo
descritas.

CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata é o REGISTRODE PREÇOSVISANDO
A AQUISiÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOSPARA ATENDIMENTO À UNIDADE DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA, conforme abaixo descrito:

DESCRiÇÃO UNO QT.
MARCA VALOR VALORITEM

UNIT TOTAL
3 Agua destilada galão de 5L. UN 200 ORALBR RS9,64 RS1.930,00

Agua Oxigenada 10 Vol 1000 mi peróxido de FARMAX- RS4,39 RS219,50
hidrogênio e agua purificada. Modo de usar DIST.

4 aplicar diretamente na lesão, 2 vezes ao dia, FR 50 AMARAL
ou à critério médio. Retirar o excesso de
produto após a aplicação.
Agulha hipodérmica descartável 25 x 08 mm - DESCARP RS0,07 RS70,00
Siliconizada, corpo de paredes finas em aço ACK
inox, bisei trifacetado, afiado, sem rebarbas,
resíduos ou sinais de oxidação, com fixação
perfeita ao canhão que deve ser
confeccionado em plástico rígido,

S transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, UN 1000
capaz de garantir conexão segura e sem
vazamento, protegido por plástico rígido,
embalagem individual com selagem eficiente
que garanta a integridade do produto ate sua
utilização, permita a abertura e transferência
com técnica asséptica, trazendo externamente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2

28

Bandeja retangular em aço inox medindo 30 x
20 x 4 cm - Altamente durável mantém suas UNDcaracterísticasoriginais, preservando a beleza,
a higiene e a durabilidade do material.

30

os dados de identificação, procedência,
numero de lote, método, data e validade de
esterilização,data de fabricação e/ou prazode
validade e numero de registro no Ministério da
Saúde,prazo de validade mínimo de 12 meses
a partir da data de entrega.

9

Algodão hidrófilo em manta fina - Composto
de fibras 100%algodão, purificadas, isento de
impurezas,com 22 cm de largura, pesando
500 gramas,contendo na embalagem: registro
daANVISA,numeração lote, data da
fabricação, período de validade/vencimento.

UND 100

NATHALY
A

EUROME
D

R$9,90 R$990,00

15 Ampola de aguadestilada 10 mI. UND 6000 SAMITEC
BIOTEXTIL

R$0,17 R$1.020,OO

20

Atadura de crepe medindo 15 cm de largura
por 180 cm de comprimento - confeccionada
em algodão 100%,com propriedades elásticas,
enrolada de maneira uniforme, com bordas
bem acabadas, sem fios soltos e livres de
impurezas ou manchas, esterilizável pelos
métodos convencionais sem alteração de suas
características. Embalagem individual
resistente de modo a assegurar proteção do
produto ate o memento de sua utilização e
trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, numero de lote,
método, data de fabricação e/ou prazo de
validade e numero de registro no ministério da
saúde,o prazo de validade mínimo deveser de
12mesesa partir da data de entrega.

UND 2000

R$0,62 R$1.240,00

26

FAMI R$51,99 R$1.559,70

Bolsa coletora de urina com sistema fechado
capacidade de 2000 mi, bolsa confeccionada
em policloreto de polivinila (PVC), tampa
protetora do conector em polietileno,
conector universa, tubo extenso em
policloreto de polivinila (PVC), clampe corta
fluxo, suporte de fixação tipo cabide, válvula UND 50
antirrefluxo, filtro hidrófobo, válvula de
drenagem, contendo na bolsa escalanumérica
gradual visível, contendo na embalagem:
registro da ANVISA,numeração lote, data da
fabricação e esterilização, período de
validade/vencimento.

DESCARP
ACK

R$2,60 R$130,00

Coletor de material perfurocortante
capacidade 13 litros - Em caixa de papelão
impermeável, formato resistente, com cinta de
papelão rígido e resistente para o reforço
interno, bandeja coletora de líquidos, saco UND 1000
plástico para revestimento, alça para
transporte, embalagem com dados de
identificação e procedência seguindo as
normas da ABNT.

30

DESCARB
0-

VIVABOX

R$3,45 R$3.450,00

34
Creme barreira durável, protetor da pele 28 UND 100gramasa unidade.

DERMAM
ON

R$18,00 R$1.800,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

3

Espátulaginecológica de Ayre em madeira lisa
resistente - Com uma extremidade
arredondada e outra bifurcada e arredondada,
medindo 18 cm de comprimento, 8 mm de

43 largura e 2 mm de altura, contento na PCT 15
embalagem 100 unidades, contendo na
embalagem: registro da ANVISA, numeração
lote, data da fabricação e esterilização,
período de validade/vencimento.

10

THEOTO R$6,99 R$104,85

Filtro Solar 60 FPSHipoalérgicoUVA/UVB,100
ML UNO 500

ALGSUN
-TOQUE

DAS
FEITIÇEIR

AS

R$10,90 R$5.450,00

54

Fita métrica confeccionada em fibra de vidro - VONDER
Comprimento da: 1,5 m largura da fita
métrica: 16,0 mm graduaçãoda fita métrica: 1

59 mm, dimensões (c x I x a): 16 x 11 x 16 UNO 50
centímetros, peso: 0.02 kg, garantia: 3 meses
voltagem: 220v indicada para medições em
geral. 16x 11x 16 centímetros 0.02 kg.

R$7,98 R$399,00

Fralda GERIÁTRICA, tamanho GRANDE - PLENA

61

Prática, anatômica e confortável com polpa de
celulose, gel polímero superabsorvente, com
barreiras lateral antivazamento, elásticos,
filme de polietileno, fibras de polipropileno e
adesivo termoplástico, embalada em no
mínimo 8 unidades e máximo 24 unidades. Na
embalagem deverão estar impressos todos os
dados do fabricante, lote e validade.

UNO 2300
O

R$1,00 R$23.000,00

62

Fralda GERIÁTRICA,tamanho MÉDIO- Prática,
anatômica e confortável com polpa de
celulose, gel polímero superabsorvente, com
barreiras lateral antivazamento, elásticos,
filme de polietileno, fibras de polipropileno e
adesivo termoplástico, embalada em no
mínimo 8 unidades e máximo 24 unidades. Na
embalagem deverão estar impressos todos os
dados do fabricante, lote e validade.

UNO 1200
O

PLENA R$0,99 R$11.880,00

Fralda GERIÁTRICA, tamanho PEQUENO
Prática, anatômica e confortável com polpa de
celulose, gel polímero superabsorvente, com
barreiras lateral antivazamento, elásticos,

63 filme de polietileno, fibras de polipropileno e UN 2000
adesivo termoplástico, embalada em no
mínimo 8 unidades e máximo 24 unidades. Na
embalagem deverão estar impressos todos os
dadosdo fabricante, lote e validade.

PLENA R$0,92 R$1.840,00

66

Gel para ECG100 mi condutor, inodoro - PH
neutro, isento de gordura e NaCI (sai),
contendo na embalagem: registro da ANVISA,
número de lote, data de fabricação e
vaIidadejvencimento.

UNO

ADLlN R$2,26 R$22,60

67

Hastes flexíveis inquebráveis -
Proporcionando segurança e conforto. Com
pontas de algodão que não soltam fiapos
embalagem300 unidades.

PCT 100

DAMEX R$8,45 R$845,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

4

Luvacirúrgica estéril n° 8,0, confeccionadaem
látex, formato anatômico, permite
sensibilidade tátil - Contendo na embalagem:

75 registro da ANVISA,numeração lote, data da CX
fabricação e esterilização, período de
validade/vencimento. Cada caixa com 50
pares.

20

LATEXBR RS48,00 RS960,00

Luvacirúrgica estéril n° 8,5, confeccionadaem
látex, formato anatômico, permite
sensibilidade tátil - Contendo na embalagem:

76 registro da ANVISA,numeração lote, data da CX
fabricação e esterilização, período de
validade/vencimento. Cada caixa com 50
pares.

20

LATEXBR RS47,90 RS958,00

Luvacirúrgica estéril nº 7,5 confeccionada em
látex, formato anatômico, permite
sensibilidade tátil- Contendo na embalagem:

77 registro da ANVISA,numeração lote, data da CX
fabricação e esterilização, período de
validade/vencimento. Cada caixa com 50
pares.

20

LATEXBR RS47,90 RS958,00

80 tração, antiderrapante, caixa com 100 CX 300
unidades, contendo na embalagem: registro
da ANVISA, numeração lote, data da
fabricação, período de validade/vencimento.

Luva P para procedimento não estéril
confeccionada em látex - Ambidestra,
sensibilidade tátll, elasticidade, resistente a

MEDIX RS15,48 RS4.644,00

86

Otoscópio com conjunto de espéculos -
Cabeçote de transmissão da luz por fibra
óptica, iluminação através de lâmpada de
xenon, c/ visor c/ lente giratória, aumento de
3x e cabeça resistente, c/ lâmpada de xenon,
c/ regulador de intensidade da luz,
alimentação por pilha ou bateria recarregável,
c/ cabo de metal recartilhado, c/ conexão p/
pera de insuflação, acompanha 5 espéculos
reutilizáveis de diferentes calibres: 2,5 mm;
3,0 mm; 4,0 mm; 5,0 mm e 10 mm;
acondicionado em estojo rígido p/ transporte
e acessórios, garantia mínima de 12 meses,
manual de operacional e assistênciatécnica.

UND 6

KIKATOS RS372,95 RS2.237,70

garantir a resistência mecânica- Barreira PACKGC
microbiológica e o controle da porosidade
para manutenção da esterilidade em rolo com
100 mm x 100 rn, fabricadas com matéria
prima de primeira linha, composto de Papel
Grau Cirúrgico e filme laminado

88 Poliéster/Polipropileno. Desenvolvidas para UND 100
garantir a barreira bacteriológica necessária
para obtenção da esterilidade do produto. As
bobinas são composto de papel grau cirúrgico
e filme laminado poliester/polipropileno,
possibilitando abertura asséptica impressas
com tintas indicativas para os processos de
esterilização nas seguintes combinações:

Papel grau cirúrgico 60 g/rn? utilizado para ZERMAT- RS40,00 RS4.000,00
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96

em polipropileno,

10

A
RODRIGU

ES

vapor saturado e óxido de etileno e vapor
saturado e formaldeído. Isento de furos, sem
corantes, repelente a líquidos, resistente a
rasgos e inodoro, numero de lote de
fabricação, apresentar cores diferenciadas nos
indicadores antes e apósa esterilização.
Pinçacheron de 24 cm - Instrumento cirúrgico

89 articulado não cortante produzida em aço UND 20
inoxidável.

ABC R$43,20 R$864,00

Pinça Kelly curva 16 cm instrumento cirúrgico
articulado não cortante - Utilizada para

90 hemostasia. Hastes arredondadas e muito UND 10
macias facilitando na hora do travamento e
destravamento da pinça.

ABC R$28,95 R$289,50

91
Pinça Kelly reta 14 cm instrumento cirúrgico
articulado não cortante - Utilizada para UND
hemostasia. Produzidoem aço inoxidável.

ABC R$24,95 R$249,50

92
Régua antropométrica de tamanho único 1
metro confeccionada em madeira, graduada UND
em milímetros.

WELMY
10

R$299,80 R$2,998,00

93 Repelente de insetos 10h proteção UND
hipoalérgico, 100 mi 500 NUTRIEX R$10,89 R$5.445,00

Seringa descartável 10 mi com graduação
indelével e milímetrada e numerada cadami -
Confeccionada em polipropileno,
transparente, siliconizada,cilindro com anel de

SR.
SALDANH

A
RODRIGU

retenção que evita perda do medicamento, ES
bico luer slip, embolo apresenta ponteira de

95 borracha látex preto, lubrificado em formato UND 500
de ponta para minimizar o espaço morto
garantindo doses corretas, embalagem
individual em papel grau cirúrgico e filme
termo plástico, contendo na embalagem:
registro da ANVISA,numeração lote, data da
fabricação, período de validade/vencimento.

R$0,30 R$150,00

Seringa descartável 20 mi com graduação
indelével e milímetrada e numerada cadami -
Confeccionada em polipropileno,
transparente, siliconizada,cilindro com anel de
retenção que evita perda do medicamento,
bico luer slip, embolo apresenta ponteira de
borracha látex preto, lubrificado em formato UND 300
de ponta para minimizar o espaço morto
garantindo doses corretas, embalagem
individual em papel grau Cirúrgico e filme
termo plástico, contendo na embalagem:
registro da ANVISA,numeração lote, data da
fabricação, período de validade/vencimento.

SR.
SALDANH

RODRIGU
ES

A

R$0,41 R$123,00

transparente, siliconizada,cilindro com anel de
retenção que evita perda do medicamento, UND 3800
bico luer slip, embolo apresenta ponteira de
borracha látex preto, lubrificado em formato
de ponta para minimizar o espaço morto
garantindo doses corretas, embalagem

Seringa descartável 3 mi com graduação
indelével e milimetrado e numerada cadami -
Confeccionada

97

SR.
SALDANH

R$0,14 R$532,00
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individual em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, contendo na embalagem:
registro da ANVISA, numeração lote, data da
fabricação, período de validade/vencimento
Seringa descartável de 5 mi - Com graduação SR.
indelével e milimetrada e numerada cada mi, SALDANH
confeccionada em polipropileno, transparente, A
siliconizada, cilindro com anel de retenção que RODRIGU
evita perda do medicamento, bico luer slip, ES
embolo apresenta ponteira de borracha látex

100 preto, lubrificado em formato de ponta para UND 300
minimizar o espaço morto garantindo doses
corretas, embalagem individual em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico, contendo na
embalagem: registro da ANVISA, numeração
lote, data da fabricação, período de
validade/vencimento

R$ 0,18 RS54,00

101

Seringa descartável; sem dispositivo de
segurança; com agulha fixa; para insulina;
capacidade: 1 ml/100ui; graduação/escala:
escala graduada nítida de 2 em 2 unidade
insulínica; agulha: 6 mm; acabamento:
acabamento perfeito que permita movimento
livre e suave. Do embolo em todo o percurso
com ajuste preciso; sem volume residual;
propriedades físicas: atóxica; aplrogênica:
embalagem: acondicionado em material que
promova barreira microbiana e abertura
asséptica; rotulagem: devera conter
identificação do material, dados
fabricante/importador, número lote/serie,
condições de armazenamento e demais
instruções conforme resolução RDCnQ 185, de
22/10/2001, ANVISA e suas alterações
posteriores; legislação: de acordo com
legislação atual vigente unidade de
fornecimento.

UND 100.
000

SR.
SALDANH

RODRIGU
ES(C/ AG
13 X 4,5)

A

RS0,16 RS16.000,00

102

Solução alcoólica de digliconato de clorexidina
0,5% - Indicada como antisséptico tópico para
desinfecção e lavagens das mãos 1000 mI. Uso

FR 50

FARMAX
DIST.

AMARAL

RS9,15 RS457,50

externo.

FR 50

FARMAX
DIST.

AMARAL

RS17,05 R$ 852,50

104

Solução degermante 2% clorexidina 1000 rnl
Antisséptico usado na limpeza de pele após
procedimentos cirúrgicos. Sua ação
antisséptica elimina quaisquer microrganismos
que possam surgir na superfície da pele.

UNO

ABC

10

RS36,00 RS360,00

120

Tesoura mayo reta 17 cm instrumento
cirúrgico articulado cortante - Produzido em
aço inoxidável. Instrumental padrão de
qualidade e acabamento impecável.

FR 3
FARMAX

DIST.
AMARAL

RS24,90 RS74,70
126

Vaselina líquida 1000 mi com efeito emoliente
e melhora a elasticidade.

R$ 98.158,05VALOR GLOBAL
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ATA DEREGISTRODE PREÇOS019/2020
Processo nº 000574/2019
Pregão Nº 037/2019

Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro de 2020, o MUNiCíPIO SANTA LEOPOLDINA, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede na Av Prefeito Hélio Rocha, n° 1022, Centro - SANTA
LEOPOLDINA/ES, inscrito no CNPJ sob nº 27.165.5521/0001-55, neste ato representado por seu
titular, SR. VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no
CPF/MF sob o n° 450.128.657-15, portador da Cédula de Identidade RG nº 326063 SSP/ES,
residente e domiciliado na Av. Prefeito Hélio Rocha, n.º 1330, Centro, Santa Leopoldina - ESe o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJNº 13.959.501/0001-41, com endereço a Av. Prefeito Hélio
Rocha, 1022 - Andar primeiro, Centro - Santa Leopoldina/ES, ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato
representado neste ato pelo lima. Sra. MARCELA NAGEL STOV, inscrita no CPF/MF sob o n.º
128.615.647-50, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.070.712/ES, doravante denominado
MUNICíPIO, em razão da classificação obtida no Pregão Presencial nº 037/2019, com base no que
dispõe o art. 15 da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 195/2014,
RESOLVEregistrar preço (s) ofertado por BRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESE
FARMACEUTlCOS LTDA, CNPJnº. 28.345.933/0001-30, com sede Rua Mario Passos Costa, nº. 378
- Pavmy.01, Campo grande - Cariacica/ES, CEP:29.146-040 representada neste ato pelo Sr. LUIZ
FREDERICOFEITOSA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF nº. 099.183.327-
94, portador da RG nº. 1.513.662 SPTC/ES,residente e domiciliado à Av. Hugo Musso, nº. 1.260,
Apto. 1.101, Praia da Costa - Vila Velha/ES, CEP: 29.101-280, mais adiante denominada
COMPROMITENTE, nos termos das cláusulas abaixo descritas.

CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata é o REGISTRODE PREÇOSVISANDO
A AQUISiÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOSPARA ATENDIMENTO À UNIDADE DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA, conforme abaixo descrito:

ITEM DESCRiÇÃO UNO QT.
MARCA VALOR VALOR

UNIT TOTAL
Abaixador de língua em madeira lisa - Tipos THEOTO R$3,30 R$165,00
espátula, com extremidades arredondadas, sem
rebarbas, descartável, pacote com 100 unidades

1 contendo na embalagem: registro da ANVISA, peT 50
numeração lote, data da fabricação e esterilização,
período de validade/vencimento, descrição
processousado para esterilização.
Ambu reanimador manual adulto de silicone - Com FARMATEX R$140,OO R$1.400,00

12 reservatório de 02, válvula de segurança com UND 10
mascarade silicone e conector.
Ambu reanimador manual infantil de silicone - Com FARMATEX R$150,00 R$1.500,00

13 reservatório de 02, válvula de segurança com UND 10
mascarade silicone e conector.
Atadura de crepe medindo 20 cm de largura por ERIMAX R$0,71 R$1.420,00
180 cm de comprimento - Confeccionada em
algodão 100%, com propriedades elásticas,
enrolada de maneira uniforme, com bordas bem
acabadas, sem fios soltos e livres de impurezas ou

21
manchas, esterilizável pelos métodos convencionais UND 2000sem alteração de suas características. Embalagem
individual resistente de modo a assegurarproteção
do produto ate o memento de sua utilização e
trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, numero de lote, método, data de
fabricação e/ou prazo de validade e numero de
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registro no ministério da saúde, o prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de
entrega.

22

Atadura de rayon (100% tecido de rayon) - Para
utilização em curativos decorrentes de queimaduras
ou lesões diversas, absorvível e baixa aderência, kit
estéril com 3, embalado individualmente, medindo
7,5 cm x 5m, contendo na embalagem: registro da
ANVISA, numeração lote, data da fabricação e
esterilização, período de validade/vencimento,
descriçãoprocessousado para esterilização.

UND 100

POLARFIX R$5,45 R$545,00

Avental descartável manga curta em falso tecido,
descartável, ergonômico, resistente, impermeável a
fluidos corpóreos e a líquidos, cor branca, com
abertura para as costas, fechamento na altura do

23 pescoço com tiras e na altura da cintura, mangas PCT 100
curta, 100% polipropileno, grarnatura 50g/m2,
pacote 10 unidades, embalagem: registro da
ANVI5A, numeração lote, data da fabricação e
esterilização, período de validade/vencimento.

DEJAMARO R$9,13 R$913,00

24

Avental descartável manga longa em falso tecido -
Ergonômico, resistente, impermeável a fluidos
corpóreos e a líquidos, cor branca, com abertura
para as costas, fechamento na altura do pescoço
com tiras e na altura da cintura, mangas longas,
100% poliproplleno. gramatura 50g/m2. Pacote
com 10 unidades, embalagem: registro da ANVISA,
numeração lote, data da fabricação e esterilização,
período de validade/vencimento.

PCT 50

DESCARPACK R$12,18 R$609,00

25 Balançadigital resistente capacidade180 kg UND 40 ORMON R$63,80 R$2.552,00

29

Cateter para oxigênio tipo óculos - Confeccionado
em policloreto de polivinila (PVe), atóxico,
siliconizado, medindo 1,40 cm de comprimento,
dispositivo para encaixe (extremidade distal) da
extensão ligado rede de oxigênio, utilizando
simbologia cor verde para oxinoterapia, contendo
na embalagem: registro da ANVISA, numeração
lote, data da fabricação e esterilização, período de
validade/vencimento.

UND 100

LABOR
IMPORT

R$1,70 R$170,00

32

Compressade gaze hidrófila medindo 7,5 cm x 7,5
cm - Confeccionada com 100 % algodão, contendo
no pacote 05 unidades, 13 fios por cm 2,
absorvente, isento de substancias gordurosas,
amido, álcalis e acido, dextrina, corantes, corretivos
e alvejantes ópticos, resistente a manipulação sem
perder a forma, validade 5 anos após esterilização,
contendo na embalagem: registro da ANVISA,
numeração lote, data da fabricação e esterilização,
período de validade/vencimento.

PCT 1500
O

AMERICA
MEDICAL

R$0,331 R$4.965,00

39

Equipo macrogotas com injetor lateral para
administração de soluções parenterais - Em
policloreto de polivinila (PVe), atóxico,
tubo/extensão transparente com mínimo 1,20 rn,
constituído de ponta perfurante, com câmara
gotejadora flexível, transparente com filtro de 15
micra, pinça rolete ergométrico de alta precisão,
injetor lateral, entrada de ar através de filtro
bacteriológica a 0,20 micra e filtro de pequenas
partículas, porção dixtal luer lock, contendo na
embalagem: registro da ANVISA, numeração lote,
data da fabricação e esterilização, período de
validade/vencimento.

UND 1000

LAMEDID
(SOLlDOR)

R$0,79 R$790,00

40 Equipo para nutrição enteral do tipo gravitacional UND 1000 DESCARPACK R$0,88 R$880,00
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em PVC na cor azul, flexível, atóxico- Câmara
gotejadora com comprimento mínimo de 4 mm,
flexível e transparente permitindo monitoramento
do fluxo, tubo extensor com comprimento mínimo
de 1,20 m com regulador de fluxo (rolete), com
ponta perfurante e adaptável com facilidade e
segurança em qualquer tipo de
frasco/ampola/bolsa na extremidade da câmara
gotejadora contendo filtro de ar hidrófobo de 5
microns, conector escalonado para diferentes
diâmetros de sonda, as extremidades com
protetores, contendo na embalagem: registro da
ANVISA, numeração do lote, data da fabricação
e/ou esterilização, período de validade/vencimento,
descrição processousado para esterilização

42

Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m - Branco,
em tecido de fios de algodão, boa aderência,
hipoalergênico, não solte fiapos e enrugue,
acondicionado em carretel de plástico rígido, com
tampa identificada, contendo na embalagem:
registro da ANVISA, numeração lote, data da
fabricação e esterilização, período de
validade/vencimento

RL 200

CIEX R$ 5,90 R$ 1.180,00

Especulo vaginal tamanho médio, descartável -
Modelo duas partes valvas e o parafuso, valva
confeccionada em poliestireno cristal com
contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou

48 protuberâncias, parafuso confeccionado em UNO 1500
poliacetal acoplado ao especulo, contendo na
embalagem: registro da ANVISA, numeração lote,
data da fabricação e esterilização, período de
validade/vencimento.

CRAL R$ 0,78 R$ 1.170,00

Estetoscópio adulto em metal cromado, resistente e
flexível na curvatura do tubo y na cor preta, olivas
em PVC, auto expansível, com acabamento sem
rebarbas, auscultador unison (01 face). com
diafragma resistente e de alta sensibilidade, para

51 ausculta e avaliação das condições fisiológicas do UNO
sistema cardio-pulmonar do paciente, de modo que
permita um mínimo de escuta de sons ambientais e
um máximo de sons cardíacos ou pulmonares,
contendo na embalagem: registro da ANVISA,
numeração lote, data da fabricação.

50

LABOR
IMPORT

R$ 13,78 R$ 689,00

Estetoscópio infantil em metal cromado - Resistente
e flexível na curvatura do tubo y na cor preta, olivas
em PVC, auto expansível, com acabamento sem
rebarbas, auscultador unison (01 face). com
diafragma resistente e de alta sensibilidade, para

52 ausculta e avaliação das condições fisiológicas do UNO 30
sistema cardio-pulmonar do paciente, de modo que
permita um mínimo de escuta de sons ambientais e
um máximo de sons cardíacos ou pulmonares,
contendo na embalagem: registro da ANVISA,
numeração lote, data da fabricação.

LABOR
IMPORT

R$ 13,78 R$413,40

Fita cirúrgica rolo medindo 25 mm x 10 cm -
Hipoalérgica, microporosa confeccionada com
substrato de não tecido a basede fibras de viscose,
resina acrílica e massaadesivaa basede poliacrilato

56 hipoalergênico, espessurafiníssima, embalagemem UNO 1000
tubo de PVCcom tampa protetora, contendo na
embalagem: registro da ANVISA,numeração lote,
data da fabricação e esterilização, período de
validade/vencimento.

CIEX R$ 1,95 R$ 1.950,00
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Fralda GERIÁTRICA,tamanho EXTRA GRANDE -
Prática, anatômica e confortável com polpa de
celulose, gel polímero superabsorvente, com
barreiras lateral antivazamento, elásticos, filme de
polietileno, fibras de polipropileno e adesivo UNO
termoplástico, embalada em no mínimo 8 unidades
e máximo 24 unidades. Na embalagem deverão
estar impressos todos os dados do fabricante, lote e
validade.

60

lamina para exame microscopia com extremidade
fosca para anotações - Medindo 26 mm x 76 mm,
contendo na caixa 50 unidades, contendo na
embalagem: registro da ANVISA, numeração lote,
data da fabricação e esterilização, período de
validade/vencimento.

1500
O

50

DESCARPACK

R$1,02 R$15.300,00

64

Frascodescartável para dieta enteral - Frascospara
nutrição enteral em polietileno, atóxico, com
capacidade mínima de 500 mi, permite tratamento
térmico (aquecimento ou resfriamento) de
soluções, livre de bisfenol, frasco com graduaçãode
intervalo máximo de 50 mi, tampa com membrana
perfurável, adaptada aos equipos de alimentação
enteral, com dispositivo para fixação em suporte,
contendo na embalagem: registro da ANVISA,
numeração do lote, data da fabricação e/ou
esterilização, período de validade/vencimento,
descriçãoprocessousado para esterilização.

UNO

GOlDENFRAl

BIOBASE R$1,63 R$81,50

65

Gazetipo quejo 91 m x 91 cm 13 fios -Produzida em
tecido 100% algodão, hidrófilas e livres isentas de
alvejantes opticos ou corretivos; isentas de amido,
produzidas com 3 dobras e 8 camadas, 13 fios por
cm2, em bolos com 91 cm de largura e 91 metros
de comprimento quando aberto.

UNO

MEDBRÁS

100

R$24,65 R$2.465,00

lamina de bisturi nQ 15 - Extremamente afiadas,
confeccionada em aço inox involucro em alumínio,

70 contendo na embalagem: registro da ANVISA, UNO 100
numeração lote, data da fabricação e esterilização,
período de validade/vencimento.

SOLlDOR R$0,26 R$26,00

lamina de bisturi nQ 21 - Extremamente afiadas,
confeccionada em aço inox e involucro em

71 alumínio, contendo na embalagem: registro da UNO 100
ANVISA, numeração lote, data da fabricação e
esterilização, período de validade/vencimento.

SOLlDOR R$0,26 R$26,00

72 CX

SOLlDOR

50

R$4,57 R$228,50

73

lanceta descartável para punção digital, espessura
ultrafina (30g) - Bisei trifacetado em aço inox
embutido firmemente em corpo plástico ou outro
material compatível, com a tampa protetora de fácil
remoção e que proteja a lanceta após o uso,
embalagem resistente que garanta integridade do
produto até o momento do uso, caixa com 100
unidades, contendo na embalagem da caixa:
registro da ANVISA, numeração do lote, data da
fabricação e/ou esterilização, período de
validade/vencimento, descrição processo usado
para esterilização, obs: a empresa vencedora se
compromete a fornecer e ou substituir um
lancetador por paciente ao ano sempre com
solicitação previa.

CX 2200

DESCARPACK R$18,50 R$40.700,00

lençol de papel branco 100%fibras naturais, de 70
cm x 50 x 15 mm - Uniformemente enrolado em

74 tubo tipo bobina, absorvente, resistente a pressão, Rl 200
evitando rasgos, contendo na embalagem: registro
da ANVISA, número do lote, data de fabricação e

R$7,28 R$1.456,00
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período de validade.

Luva G para procedimento não estéril
confeccionada em látex - Ambidestra, sensibilidade
tátil, elasticidade, resistente a tração,

78 antiderrapante, caixa com 100 unidades, contendo CX
na embalagem: registro da ANVISA, numeração
lote, data da fabricação, período de
vaIidade/vencimento.

180

MEDIX R$15,35 R$2.763,00

Luva M para procedimento não estéril
confeccionada em látex - Ambidestra, sensibilidade
tátil, elasticidade, resistente a tração,

79 antiderrapante, caixa com 100 unidades, contendo CX
na embalagem: registro da ANVISA, numeração
lote, data da fabricação, período de
validade/vencimento.

450

MEDIX R$15,39 R$6.925,50

Mascara cirúrgica descartável com elástico -
Confeccionasem três camadassendo duas externas
em não tecidos, atóxico, hipoalérgico, inodoro, com
tratamento repelente aos agentes líquidos e uma

81 camada de filtro meltblow, modelo retangular com CX 50
tiras elásticas que ajustam perfeitamente atrás das
aurículas e com dispositivo de ajuste nasal de
comprimento adequado para fixação, gramatura
total entre 60 e 80 gm caixa com 50 unidades

FARMATEX R$4,80 R$240,00

Papel grau cirúrgico 60 g/m2 utilizado para garantir
a resistência mecânica, barreira microbiológica e o
controle da porosidade para manutenção da
esterilidade em rolo com 50 mm x 100 rn,
fabricadas com matéria prima de primeira linha,
composto de PapelGrau Cirúrgico e filme laminado
Poliéster/Polipropileno. Desenvolvidaspara garantir
a barreira bacteriológica necessária para obtenção
da esterilidade do produto. As bobinas são

87 composto de papel grau cirúrgico e filme laminado UND 100
poliester/polipropileno, possibilitando abertura
asséptica impressas com tintas indicativas para os
processos de esterilização nas seguintes
combinações: vapor saturado e óxido de etileno e
vapor saturado e formaldeído. Isento de furos, sem
corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgose
inodoro, numero de lote de fabricação, apresentar
cores diferenciadas nos indicadores antes e após a
esterilização.

HARBO
MEDICAL

R$18,66 R$1.866,OO

Seringa descartável 60 mi com bico luer slip em DESCARPACK
propileno - Siliconizada, descartável, com anel de
retenção, graduada com escala de números nítidos

98 e visíveis, embalada e identificada em papel grau UND 100
cirúrgico, estéril, com data de validade e numero de
lote descrito visivelmente em cada unidade.
Validade de 12mesesa partir da entrega.

RS2,30 RS230,00

Seringa descartável capacidade SOui com agulha
acoplada de comprimento 0,6 e calibre 0,25 mm
com protetor - Cilindro translucido, siliconizado,
atóxica, resistência mecânica, escala em gravação
milimetrada visível em unidades (u.i.) Com divisões
de 1 em 1 unidades, embolo com ponteira de
borracha lubrificada de ponta que minimiza o UNO
espaço morto para doses mais corretas, embalada
em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica, contendo na embalagem da
caixa ( pacotes com dez unidades): registro da
ANVISA, numeração do lote, data da fabricação
e/ou esterilização, período de validade/vencimento,

100.0
00

TKL RS0,26 R$26.000,00

99
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descrição processousado para esterilização.

Sonda de aspiração traqueal n008 - Com válvula
intermitente para pressão negativa, tubo em
policloreto de polivinila (PVC)transparente, flexível,
siliconizada, com no mínimo 50cm de comprimento,

105 ponta arredondada com 03 orifícios, contendo na UND 500
embalagem: registro da ANVISA, numeração do
lote, data da fabricação e/ou esterilização, período
de validade/vencimento, descrição processo usado
para esterilização

BIOBASE R$0,58 R$290,00

Sonda de aspiração traqueal n010 - Com válvula
intermitente para pressão negativa, tubo em
policloreto de polivinila (PVC)transparente, flexível,
siliconizada, com no mínimo 50 cm de

106 comprimento, ponta arredondada com 03 orifícios, UND 2000
contendo na embalagem: registro da ANVISA,
numeração do lote, data da fabricação e/ou
esterilização, período de validade/vencimento,
descriçãoprocessousado para esterilização.

BIOBASE R$0,574 R$1.148,00

Sonda de aspiração traqueal n012 - Com válvula
intermitente para pressão negativa, tubo em
policloreto de polivinila (PVC)transparente, flexível,
siliconizada, com no mínimo 50 cm de

107 comprimento, ponta arredondada com 03 orifícios, UND 500
contendo na embalagem: registro da ANVISA,
numeração do lote, data da fabricação e/ou
esterilização, período de valldade/vencrmento,
descrição processousado para esterilização.

BIOBASE R$0,59 R$295,00

Sonda de aspiração traqueal n014 - Com válvula
intermitente para pressão negativa, tubo em
policloreto de polivinila (PVC)transparente, flexível,
siliconizada, com no mínimo 50 cm de

108 comprimento, ponta arredondada com 03 orifícios, UND 500
contendo na embalagem: registro da ANVISA,
numeração do lote, data da fabricação e/ou
esterilização, período de validade/vencimento,
descrição processousado para esterilização

BIOBASE R$0,63 R$315,00

Sonda nasogástrica longa nQ 10 - Confeccionadaem
PVC, transparente, siliconizada, com orifício na
ponta e quatro laterais, atóxico, embalagem estéril,

109 em grau cirúrgico e ou a combinação deste com UN 500
filme plástico, contendo na embalagem: registro da
ANVISA, numeração lote, data da fabricação,
período de validade/vencimento.

BIOBASE R$0,559 R$279,50

Sondanasogástrica longa nQ 12 - Confeccionadaem
PVC, transparente, siliconizada, com orifício na
ponta e quatro laterais, atóxico, embalagem estéril,

110 em grau cirúrgico e ou a combinação deste com UND 500
filme plástico, contendo na embalagem: registro da
ANVISA, numeração lote, data da fabricação,
período de validade/vencimento.

BIOBASE R$0,60 R$300,00

Sonda nasogástrica longa nQ 14 -Confeccionada em
PVC, transparente, siliconizada, com orifício na
ponta e quatro laterais, atóxico, embalagem estéril,

111 em grau cirúrgico e ou a combinação deste com UND 500
filme plástico, contendo na embalagem: registro da
ANVISA, numeração lote, data da fabricação,
período de validade/vencimento.

BIOBASE R$0,63 R$315,00

Sonda uretral nQ 10 -Tubo em policloreto de
polivinila (PVC) transparente, flexível, siliconizada,

112 orifício atraumático, contendo na embalagem: UND 2000
registro da ANVISA, numeração do lote, data da
fabricação e/ou esterilização, período de

SOLIDOR R$0,42 R$840,00
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vaIidade/vencimento, descrição processo usado
para esterilização.
Sonda uretral nº 12 - Tubo em policloreto de SOLIDaR R$0,42 R$210,00
polivinila (PVC) transparente, flexível, siliconizada,
orifício atraumático, contendo na embalagem:

113 registro da ANVISA, numeração do lote, data da UND 500
fabricação e/ou esterilização, período de
vaIidade/vencimento, descrição processo usado
para esterilização.
Sonda uretral nº 14 - Tubo em policioreta de SOLIDaR R$0,42 R$210,00
polivinila (PVC) transparente, flexível, siliconizada,
orifício atraumático, contendo na embalagem:

114 registro da ANVISA, numeração do lote, data da UND 500
fabricação e/ou esterilização, período de
vaIidade/vencimento, descrição processo usado
para esterilização.
Sonda uretral nº 8 - Tubo em policloreto de SOLIDaR R$0,42 R$210,00
polivinila (PVC) transparente, flexível, siliconizada,
orifício atraumático, contendo na embalagem:

115 registro da ANVISA, numeração do lote, data da UND 500
fabricação e/ou esterilização, período de
validade/vencimento, descrição processo usado
para esterilização.
Suporte de metal para coletor de papelão de DESCARPACK R$19,00 R$475,00

118
perfuro cortante com capacidade de 13 litros - pç 25
Acompanha dois parafusos e duas buchas para
fixação na parede.
Umidificador para oxigênio frasco com capacidade ROMED R$14,50 R$435,00
de 250 mi - Confeccionado em policarbonato,
graduado em nível de máxima e mínima, instruções

125 de uso e desinfecção no verso do frasco, tampa c/ UND 30haste curta que se projeta p/ se adaptar à extensão
de silicone ou látex, p/ conexão ao cateter de
oxigênlo, na parte superior em metal e plástico em
rosca para se adaptar precisamente ao fluxômetro.

VALORGLOBAL R$124.941,00

1.2. A existência de preços registrados não obrigará a
Administração a dele se utilizar, facultada a realização de licitação específica ou a contratação
direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei, assegurando-se ao beneficiário
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.3. Diante da necessidade de utilização do objeto cujo preço aqui
está registrado o Municio expedirá através da Secretaria Municipal de Saúde a correspondente
Autorização de Fornecimento, documento mediante o qual, exclusivamente, deverá o
COMPROMITENTE promover a entrega do objeto, sem prejuízo de outros que por força legal
devam acompanhá-lo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços a serem pagos constam da cláusula primeira deste
instrumento e neles estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos
sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à compra.

CLÁUSULA TERCEIRA
FINANCEIRO

DO REEQUILíBRIO ECONÔMICO-

Av. Prefeito Hélio Rocha, 1022 - Centro - CEP29640-000 - Santa Leopoldina - ES
TEL: (27) 3266-1181 - CNPJ27.165.521/0001-55Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 

Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade sob o identificador 

310031003100390036003A005000

fls. 153



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DEREGISTRODE PREÇOS018/2020
Processo n!! 000574/2019
Pregão Nº 037/2019

Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro de 2020, o MUNiCíPIO SANTA LEOPOLDINA, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede na Av Prefeito Hélio Rocha, n° 1022, Centro - SANTA
LEOPOLDINA!ES, inscrito no CNPJ sob n' 27.165.5521/0001-55, neste ato representado por seu
titular, SR. VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no
CPF/MF sob o n° 450.128.657-15, portador da Cédula de Identidade RG n!! 326063 SSP/ES,
residente e domiciliado na Av. Prefeito Hélio Rocha, n.Q 1330, Centro, Santa Leopoldina - ESe o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJNQ13.959.501/0001-41, com endereço a Av. Prefeito Hélio
Rocha, 1022 - Andar primeiro, Centro - Santa Leopoldina!ES, ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato
representado neste ato pelo lima. Sra. MARCELA NAGEL STOV, inscrita no CPF/MF sob o n.Q
128.615.647-50, portadora da Cédula de Identidade RG n!! 3.070.712/ES, doravante denominado
MUNicíPIO, em razão da classificação obtida no Pregão Presencial nQ037/2019, com base no que
dispõe o art. 15 da Lei nQ 8.666/93, regulamentado pelo Decreto Municipal nQ 195/2014,
RESOLVE registrar preço (s) ofertado por BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA, CNPJ nQ.
32.952.698/0001-31, com sede na Av. Rolinha, nQ. 72, bairro São Conrado, Cariacica/ES, CEP:
29.141-197 representada neste ato pelo Sr. JEAN CARLOSPAREIRA DA SILVA, inscrito no CPFnQ.
074.985.177-52, portador da RGnº. 1.277.331 SSP/ES,residente e domiciliado à Rua turmalina, nº.
19, Bairro São Geraldo, Cariacica/ES, CEP: 29.146-651, mais adiante denominada
COMPROMITENTE, nos termos das cláusulas abaixo descritas.

CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata é o REGISTRODE PREÇOSVISANDO
A AQUISiÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOSPARA ATENDIMENTO À UNIDADE DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA, conforme abaixo descrito:

DESCRiÇÃO UNO QT.
MARCA VALOR VALOR

ITEM UNIT TOTAL
6 Álcool 70%líquido 1000mi FR 100 ITAJA R$3,59 R$389,00

Álcool etílico absoluto, acondicionado em frasco âmbar ITAJA R$5,10 R$510,00
com 1.000 ML - Que atenda a legislaçãovigente e
pertinente ao produto. Embalagemcom dadosde

7 identificação. OÁlcool etílico tem evaporaçãomais lenta FR 100
que o álcool etílico 96º GL,o que possibilita maior tempo
de contato com a área a ser desinfetada, razãode sua
maior eficiência como bactericida.

8 Álcool Etílico Hidratado 92,8%INPM 1000mi FR 100 ITAJA R$5,13 R$513,00

Almotolia 250 mi em plástico marrom para acondicionar J. PROLAB R$2,39 R$119,50
solução - capacidade de 250 mi, bico reto, tampa de rosca

10 para vedação, protetora de ponteira com encaixe UNO 50
antivazamento, contendo na embalagem: registro na
ANVISA,nº de lote, data de fabricação e validade.
Almotolia em plástico tra nsparente para acondicionar J. PROLAB R$2,39 R$119,50
solução- Capacidadede 250 mi bico reto, tampa de rosca

11
para vedação, protetora da ponteira com encaixe UND 50
antivazamento, contendo na embalagem: registro da
ANVISA, numeração lote, data da fabricação e
esterilização, período de validade/vencimento.
Atadura de crepe medindo 10 cm de largura por 180 cm T.CARE R$0,389 R$778,00
de comprimento, confeccionada em algodão 100%, com
propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme,

19 com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livres de UND 2000
impurezas ou manchas, esterilizável pelos métodos
convencionais sem alteração de suas características.
Embalagem individual resistente de modo a assegurar

..Av. Prefeito Hélio Rocha, 1022 - Centro - CEP 29640-000 - Santa Leopoldina - ES
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proteção do produto ate o memento de sua utilização e
trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, numero de lote, método, data de fabricação
e/ou prazo de validade e numero de registro no ministério
da saúde, o prazo de validade mínimo deve ser de 12
mesesa partir da data de entrega.

100

Bobina de papel térmico milimetrado para CARBOGEL R$19,05 R$1.905,00
eletrocardiógrafo 216 mm x 30 m papel térmico para ecg -
Fabricado com matérias primas de alta qualidade, este
papel proporciona ótima sensibilidade para impressão

27 térmica e excelente fixação. Aceita registro por cabeça UND 100
térmica, sem contato com o papel milimetrado em tinta,
demarcado a cada 5 mm, com borda não milimetrado.
Indicado para uso nos eletrocardiógrafos cardiocare 2000,
cardiotouch 3000, e demais modelos da bionet.

31

Coletor universal estéril para urina, fezes e escarro,
confeccionado em plástico rígido, tampa de rosca,
capacidade de 80 mi, contento pazinha, contendo na
embalagem: registro da ANVISA,numeração lote, data da
fabricação e esterilização, período de
validade/vencimento

UND 1000

CRAL
PLAST

R$0,419 R$419,00

35

Dispositivo para incontinência urinária n° 05, Em látex,
formato anatômico, hipoalergênico, resistente, flexível,
aderente, extremidade distal com reforço no funil,
adaptável a extensão, conexão adequada ao coletor,
resistente à urina e calor, extensor medindo 150 cm,
contendo na embalagem: registro da ANVISA,nº de lote,
data de fabricação e validade.

UND

BIOSANI R$2,12 R$212,00

36

Dispositivo para incontinência urinária n" 06 - Em látex,
formato anatômico, hipoalergênico, resistente, flexível,
aderente, extremidade distal com reforço no funil,
adaptável a extensão, conexão adequada ao coletor,
resistente à urina e calor, extensor medindo 150 cm,
contendo na embalagem: registro da ANVISA,nº de lote,
data de fabricação e validade.

UND 100

BIOSANI R$2,12 R$212,00

37

Dispositivo para incontinência urinária n° 07 - Em látex,
formato anatômico, hipoalergênico, resistente, flexível,
aderente, extremidade distal com reforço no funil,
adaptável a extensão, conexão adequada ao coletor,
resistente à urina e calor, extensor medindo 150 cm,
contendo na embalagem: registro da ANVISA,nº de lote,
data de fabricação e validade.

UND 100

BIOSANI R$2,12 R$212,00

47

Especulo vaginal tamanho grande, descartável- Modelo
duas partes valvas e o parafuso, valva confeccionada em
poliestireno cristal com contornos lisos e regulares sem
reentrâncias e/ou protuberâncias, parafuso confeccionado
em poliacetal acoplado ao especulo, contendo na
embalagem: registro da ANVISA,numeração lote, data da
fabricação e esterilização, período de
validade/vencimento.

UND SOO

CRALPLAST R$0,929 R$464,50

84

Mascara respiratória de proteção nº 95 semifacial
dobrável, descartável, na cor azul - constituído de filtro
mecânico de não tecido (TNT), composto de fibras
sintéticas sobrepostas aleatoriamente - 06 camadas,
filtros tratados eletrostaticamente, protegida
externamente por feltro TNT, partes incorporadas por
ultrasom, clipe nasal para ajuste mantendo a vedação do
respirador, fixação por duplo elástico em presilha plástica
ara a correta colocação e selagemdo respirador, categoria
pff2/n95, uma tira de material metálico localizada na
parte frontal superior externa da peça, contendo na
embalagem da caixa: registro da ANVISA,numeração do
lote, data da fabricação e/ou esterilização, período de

UND 100

KSN R$1,99 R$199,00
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validade/vencimento, descrição processo usado para
esterilização.
Óculos de proteção/segu rança, antiembaçante - VICSA R$ 8,70 R$ 217,50
Constituído de arco plástico preto, três pinos para o

85
encaixe de um visor de policarbonato incolor, hastes tipo

UND 25
espátula regulável e articulada no arco através de
parafuso metálico, meia proteção lateral de policarbonto
da mesma cor do visor.

VALOR GLOBAL R$ 6.270,00

1.2. A existência de preços registrados não obrigará a
Administração a dele se utilizar, facultada a realização de licitação específica ou a contratação
direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei, assegurando-se ao beneficiário
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.3. Diante da necessidade de utilização do objeto cujo preço aqui
está registrado o Municio expedirá através da Secretaria Municipal de Saúde a correspondente
Autorização de Fornecimento, documento mediante o qual, exclusivamente, deverá o
COMPROMITENTE promover a entrega do objeto, sem prejuízo de outros que por força legal
devam acompanhá-lo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços a serem pagos constam da cláusula primeira deste
instrumento e neles estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos
sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à compra.

CLÁUSULA TERCEIRA
FINANCEIRO

DO REEQUILíBRIO ECONÔMICO-

3.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens
registrados.

3.1.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado
tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador poderá:

a) Negociar com o compromitente visando a redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;

b) liberar o compromitente do compromisso assumido, em face
da impossibilidade de êxito na adequação do preço;

3.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados o MUNiCíPIO, através do Fundo Municipal de Saúde poderá, a requerimento do
COMPROMITENTE, promover a revisão do preço registrado.

3.2.1 O requerimento de reequilíbrio da equação econômico
financeira deverá demonstrar o desequilíbrio havido minuciosamente por meio de memória de
cálculo e a modificação dos encargos ser proporcional ao mesmo, e ser documentalmente
comprovada.

3.2.2. Dentre os fatos ensejadores da revrsao, 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

Av. Prefeito Hélio Rocha, 1022 - Centro - CEP29640-000 - Santa Leopoldina - ES
TEL: (27) 3266-1181 - CNPJ27.165.521/0001-55

----------------

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 

http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade sob o identificador 
310031003100390036003A005000

fls. 156



•. .

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚBE
MUNIO'PIO DE NOV)t VENÊCIÂ
ES1'AOO"DO ESPÍRITO SANlEO. "

PREGÃO 'ELETRÓNICO N° 002/2020

ATA DE'REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2020
Processo Administrativo n° 534648, de .08/05/2020

o MUNICíPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTkDO DCj:ÉsPfrurro sAmo, e=
intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, considerando ° julgaxp.ento da.
licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGIS'{RO
DE "PREÇOS N° 002/2020, publicada no Diário Oficial União e do Estado do Est>írito
Santo de 08/06/2020, Processo Àdministrativo n° 534648/2020, RESOLVE registrar
os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com à classificação
por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as cQQdições previstas no Edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666', de ,lI de junho de 1993 e
suas alterações, no Decreto n° 7.8~2, de 23 de janeiro de 2013 e alterações posteriores, e
em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES

1.1. De um lado, o'MUNICípIO DE NOVA VENÉCIA.- ESTADO DO ESPÍRITO
SANT{), por intermédio do FUNDO:~NICIPAL DE $AÚDE, 'inscrito'fio;d~~) n°
14.785.598/0001-86, sediado na Rua Ibiraçu, na 26, Bairro Margareth, CEP: 29.830-
OOQ, Nova Venécia - ES, neste ato designado simplesmente como ÓRGÃO
GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, representado pelo Excelentíssimo
Senhor Prefeito MÁRIO SÉRGIO LUBIANA, brasileiro, casado, agropecuarista,
residente e domiciliado neste Município, e pelo(a) Sêcretãrioía) de Saúde, o(a)
Senhor(a) FELIPE BARBOSA DOS SANTOS, bra§iJeiro, .soHeirq, enfermeiro,
portador do CPF n° 110.995.947-82 e da CI n" 1,8665.79 SESP/Es, "!eside"ri~~e'
domiciliado neste Municfpio, e de outro lado, a Empresa HOSPIDROG:kS
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ,pessoajurítlica de direito
privado, inscrita no CNPJ soo o na 35.997.345/000-46, estabelecida na Rua Alcindo
Guanabara, n" 417, Cristóvão Colombo, Vila VelhaIES CEP: 29.106-400 e-mail:
Iicitacaopetêhospídrogas-es.com.br, .tel, (27) 3229-1000, doravante denominada'
FORNECEDOR, representada neste ato pelo(a) Sênhb((a). JOÃO LVIi PIOL,
portador(a) do CPF nO'195.519.087-9.1 e da CI n° 162.214 SSP/ES,. brasileiro, casado,
empresário, dorniciliado(a) e residente na Rua Alcindo Guanabara, n° 417, Cristóvão
Colombo, Vila Velha/ESCEP: 29.106-400, tem entre si, justo e avençado a presente
Ata 'que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do
Decreto n° 7.892, de 2013 e suas alterações, que regulamenta o Sistema de Registro de
Preços previsto no art. 15 da 'Lei n2 8.666, de 19513, observada as condições ~
estabelecidas no ato convocatório e consoante as clãusiilas que se seguem; .. ~

1
Avenida Vit6ria, n° 347, Centro, NovaVenécia-ES, CEP: 29.830-000 - Tel.: (27) 3752-9004

Home-Page: www.novavenecía.es.gov.br- E-mail: licitacao@oovavenecia.es.gov.br
)
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..-------------------------------_._-_ ..

"
Prefeitura Municipal de Nova Venecla
Governo do Estado do ESPIRlTO SANTO

VENCEDORES DE PRECOS SIMPLES CONSOLIDADO 091091202010:13:52

Pregão EletrOnlco N° 00000212020·23/06/2020 - Processo N° 534648/2020
Vencedor HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

35.997.345/0001-46

RUAALCINDO GUANABARA, 417 - CRISTOVAO COLOMBO - VILA VELHA- ES - CEP: 29106400
2732291000 IIcltacaope@hospldrogas-es.com.br

CNPJ

Endereço

Cantata

ftem(") I Lole I Código I Especlf/caçllo I Marca Junldade IQuantldlldej_ unltMol Valor TotalI
00016 00016 00053916

KIT TeSTe PI CORONAVIRUS - COVlD-19 IGGIIGM
reagente para diagnOsticocllnlco 7, conjunto completo,
qualltaUvoanUcoronavlrus covld-19.lggllgm. método
Imunocromatografia.

59 9900 1.199.800,
• 0000

ECO
DIAGNÓST UN

ICA

20.000,0
O

Total do Fornecedor: 1.199.800,00

p_ )
I
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Sede: Rua José Chaves de França, 11-35 Alto Paraíso, CEP 17055-020 – BAURU-SP 
Fone: (14) 99110-4556 

E-mail: msoprotege@gmail.com  

 

MSO PROTEGE EIRELI 

CNPJ: 30.692.250/0001-09 
   

 

BAURU, 22 DE SETEMBRO DE 2020. 

A 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA 

 

 

COTAÇÃO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRÚRGICO 

 

Item Descrição Quantidade Valor unitário Valor Total 

75 AVENTAL DESCARTÁVEL DE USO MÉDICO 
HOSPITALAR MANGA LONGA COM 30gr - 
Não Estéril; Fabricado em TNT (Tecido Não 
tecido) 100% polipropileno; Possui elástico no 
punho e tiras para amarrar na cintura e 
pescoço; Atóxico e Apirogênico; Descartável 
e de uso único; Cor branco; tamanho: 150cm 
comprimento 

10.000 R$ 4,90 R$ 49.000,00 

TOTAL R$ 49.000,00 

 

Validade da proposta: 30 dias 

Marca: MSO 

Fornecedor: MSO PROTEGE 

Prazo de entrega: 5 dias 

 

 

Dados bancários 

BANCO DO BRASIL 

AG:  6841-1 

C/C: 25108-9 

 

 

 

 

______________________________ 

MAYARA CRUZ TEIXEIRA 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ORÇAMENTO DE PREÇOS 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA 
 

Nome da sociedade empresária proponente:  
 
Dabés Distribuidora e Comércio Ltda, CNPJ 37.028.350/0001-76 
Endereço completo: Rua da Bahia, 570 sl 11 Centro BH/MG CEP 30160-010. 
Tel: 31 985151359 / 31 993800159. Email: dabesdistribuidora@gmail.com. 
 
Pela presente envio orçamento comercial para fornecimento dos seguintes itens:  
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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. 
 
O presente orçamento tem o prazo de validade de 60 dias. 
 
Prazo de entrega: 30 dias 
 
Lucas Dabés Rodrigues 
115.724.276-63 
 
Belo Horizonte, 22 de Setembro de 2020 

 
 
 
 

DABÉS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA 
37.028.350/0001-76 

 

LUCAS DABES 
RODRIGUES:1
1572427663

Assinado de forma digital 
por LUCAS DABES 
RODRIGUES:11572427663 
Dados: 2020.09.22 
16:55:52 -03'00'

DABES DISTRIBUIDORA 
& COMERCIO 
LTDA:37028350000176

Assinado de forma digital por DABES 
DISTRIBUIDORA & COMERCIO 
LTDA:37028350000176 
Dados: 2020.09.22 16:56:13 -03'00'
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Deptoº Assistência Técnica / Comercial 
Ultramed Tecnologia e Serviços Eireli EPP. 

27 3222 6372 – ultramed50@gmail.com 

 

 
                                              

Vitória, 19 de Outubro de 2020. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA 
CNPJ: 11.431.661/0001-98 
Av. Senador Eurico Rezende Nº 780, Centro - Boa Esperança /ES 
CEP 29845-000 
 (27) 3768 6507 
 

Item Quant. Unid. Descrição 
Pre
ço 

Uni
t. 

Preço 
Total 

 
 
 
 
 
          14 

 
 
 
 
 
   800                                                                                                                          

 
 
 
 
 
   UND 

BANDAGEM ELÁSTICA AUTO-ADESIVA COM ÓXIDO ZINCO 

Bandagem elástica auto-adesiva constituída de 100% algodão, 

adesivo com óxido de zinco e linha central para sobreposição 

precisa durante a aplicação. Hipoalergênica, tecido de 

resistência elástica de alta compressão, embalagem individual. 

Apresentação em rolo com tamanho aproximado de 10cm x 

4,5m. 

 
 
 
 
     R$  
  90,00 

 
 
 
 
     R$ 
72.000,00 

 
 
 
          17 

 
 
  1200 

 
 
    UND 

BOTA DE UNNA - Bandagem impregnada com pasta contendo 

óxido de zinco, glicerol, óleo de rícino, água deionizada e goma 

de acácia, embalada individualmente em envelope PET/PE 

leitoso, registro na ANVISA como correlato, classe de risco III, 

commedida aproximada de 10,2cm x 9,14m. 

   
 
    R$    
80,00 

 
    R$  
96.000,00 

 
 
 
 
         19 

 
 
 
 
  1.200 

 
 
 
 
UND 

CARBOXIMETILCELULOSE  +  BASE  LIPÍDICA  +  PRATA - 

Curativo primário, estéril, não aderente, composto de matriz 
decarboximetilcelulose, de base lipídica, impregnada com prata. 
Com propriedades antibacterianas, antibiofilme, com capacidade 
de absorção, hemostasia, debridamento com aprisionamento de 
esfacelos residuais da ferida e promovendo a cicatrização. 
Apresentando características de micro - adesividade e 
permitindo o recorte.   Tamanho   aproximado   de   10cm   x   
10cm - tecnologia lipido-coloide. 

     
 
     R$    
150,00 

 
 
     R$ 
180.000,00 

 
 
 
           20 

 
 
 
1.000 

 
 
 
UND 

CARBOXIMETILCELULOSE  +  BASE  LIPÍDICA  -  
Curativo primário, estéril, flexível e adaptável, não aderente, não 
oclusivo, composto por uma rede têxtil 100% de poliéster 
composta por carboximetilcelulose e partículas  lipofílicas.  
Tamanho  aproximado  de  10cm 
x10cm. - tecnologia lipido-coloide. 

    
 
   R$ 
120,00 

 
 
R$ 
120.000,00 

01.617.634/0001-50

CEP: 29.042-340

ULTRAMED
TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Fradinhos - Vitória/ES

Rua Alcides Monteiro, 50

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 

http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade sob o identificador 
310031003100390036003A005000

fls. 162



                     
   

Deptoº Assistência Técnica / Comercial 
Ultramed Tecnologia e Serviços Eireli EPP. 

27 3222 6372 – ultramed50@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          24 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.200 

 
 
 
 
 
 
 
 

UND 

COMPRESSA PARA LIMPEZA DE FERIDAS - Compressa para 
limpeza da pele, feridas e bordas, ação nos cuidados de 
afecções cutâneas perilesionais e periestomas, banho a 
seco, cuidados com a pele sensível, auxiliando na 
hidratação e prevenção de lesões. Embaladas em invólucro 
plástico com sistema de abertura abre/fecha autocolante. 
Contendo 08 compressas de rayon e poliéster, medindo 
aproximadamente 20 x 28 cm cada, pré-umidificadas com 
água limpa não iônica, surfactante F68, vitamina B5, 
vitamina E, benzoato de sódio e sorbato de potássio. 
Isento de sabão, álcool, perfume e parabenos. Pode ser 
pré-aquecido antes do uso. Contém instruções de uso em 
português, aprovação pela FDA, nº de lote e data de 
validade. 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 28,00 

 
 
 
 
 
 

R$ 
33.600,00 

 
 
 
 

 
        25 

 
 
 
 
 

2.500 

 
 
 
 
 
UND 

CURATIVO SECUNDÁRIO ABSORVENTE ANTI- ADERENTE 

Curativo estéril para feridas com elevada  capacidade de 

absorção; Possui 05 camadas, sendo a 1ª camada externa de 

apoio protetor, 2ª camada superabsorvente de bloqueio e 

aprisionamento de umidade cerca de 180g/100cm², 3ª camada 

de distribuição do exsudato, 4ª camada de contato anti-

aderente de silicone perfurado OptiSil e a 5ª camada de filme 

de proteção estéril. Tamanho aproximado 10cm x 10cm. 

 
 
 
 

R$ 50,00 

 
 
 

R$ 
125.000,00 

 
 
 

 28 

 
 
 

600 

 
 
 

UND 

CREME DERMATOPROTETOR E HIDRATANTE COM PHMB 

Atóxico e hipoalergenico; Composto no mínimo de água, 

polihexanida, triglicérides de cadeia média, vitamina A e E, 

bisabolol, lecitina, lanolina, hydroxyethycellulose (HEC), óleo de 

girassol, óleo de copaíba, pelenol, e essência de alecrim. 

Embalagem com no mínimo 100g. 

 
 

R$ 
80,00 

 
 

R$ 
48.000,00 

 
 
 
         35 

 

 
  

600 

 

 
 
UND 

GEL COM PHMB -  

Gel para hidratação e descontaminação de feridas agudas e 

crônicas. Composto por betaína, PHMB 0,1% e ureia. 

Apresentação bisnaga contendo aproximadamente 

100ml. 

 
 

R$ 
130,00 

 
 

R$ 
78.000,00 

 
 
 
 

 45 
  

 
 
 

 
2.500 

 
 
 

 
UND 

LOÇÃO OLEOSA A BASE DE AGE E VITAMINAS A e E, 

para proteção da pele de pessoas acamadas e com peles 

sensíveis (dermoprotetor) Também é  usado como cicatrizante 

de feridas. É composto por ácidos cáprico e caprílico, lecitina, 

óleo de girassol clarificado, palmitato de retinol, alfa tecoferol, 

e acetato de tecoferol.   Embalagem     em     forma     de  

almotolia; Apresentação: 200ml. 

 
 
 

R$  
25,00 

 
 
 

R$ 
62.500,00 

 

 

51 

 

 
 
 

3.500 

 
 
 
UND 

POMADA HIDROGEL COM ALGINATO - COMPOSIÇÃO: 

Água purificada, propilenoglicol, carbômero 

940, trietanolamina,alginato de cálcio e sódio, conservantes e 

carboximetilcelulose, Visco e transparente, Tampa Flip-flop; 

Bisnaga contendo 30g - 

 
R$  

50,00 

 
R$ 

175.000,00 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA 

Estado do Espirito Santo 
“ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020” 

Tel./Fax: (27) 3768 6507 
Compras@boaesperanca.es.gov.br 

Ç Av. Senador Eurico Rezende nº 780, Centro. 

Boa Esperança ES – CEP 29845-000 
CNPJ: 11.431.661/0001-98 

 

 
 

OORRÇÇAAMMEENNTTOO 

 

Secretaria: 
 

  SAÚDE  
 

Processo nº:     

Local de Aplicação:     

Item Quant. Unid. Descrição 
Preço 
Unit. 

Preço 
Total 

MATERIAL DE CONSUMO 

 

 

 

 

1. 

 

 

 
100 

 

 

 

PCT 

ABAIXADOR   DE   LÍNGUA   MADEIRA   COM 100  UND. 

Descartável; Formato convencional liso; Superfície e 

bordas perfeitamente acabadas; Espessura e largura 

uniforme em toda a sua extensão. Medindo 

aproximadamente 14 cm de comprimento, 1,4 cm de 

largura,  0,5  mm  de  espessura;  Embalado  em pacote 

com 100 peças. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

2. 

 

 
 

50 

 

 
 

POTE 

ABAIXADOR DE LINGUA ACRILICO COM 50 UND. 
Pote em material acrílico. Abaixadores de língua 

embalados individualmente dentro do pote. 

Abaixadores com aroma de tutti-frutti e sabor 

adocicado. Dimensões do pote (unidade): L:105 x A:155 

mm 

Não 

Cotamos 
 

 

3. 120 CX 
AGULHA 13 X 4,5 com cânula siliconizada e bisel 

trifacetado c/100 unidades 

Não 

Cotamos 
 

 

4. 120 CX 
AGULHA 25 X 6 com cânula siliconizada e bisel 

trifacetado c/ 100 unidades 

Não 

Cotamos 
 

 

5. 150 CX 
AGULHA 25 X 7 com cânula siliconizada e bisel 

trifacetado c/ 100 unidades 

Não 

Cotamos 
 

 

6. 80 CX 
AGULHA 25 X 8 com cânula siliconizada e bisel 

trifacetado c/ 100 unidades 

Não 

Cotamos 
 

 

7. 70 CX 
AGULHA 40 X 12 com cânula siliconizada e bisel 

trifacetado c/100 unidades 

Não 

Cotamos 
 

 

 
8. 

 
 

800 

 
 

UN 

AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10 ML 

Ampola plástica com 10 ML, estéril e aprirogênica, seu 

uso objetiva a diluição e a solubilização de 

medicamentos injetáveis. 

Não 

Cotamos 
 

 

 
9. 

 
 

300 

 
 

GALÃO 

AGUA DESTILADA - Apropriada para uso em 

autoclaves; Apropriada para uso em enxágue de 

vidrarias   e   instrumentos   de   laboratórios;   Pode ser 

utilizada em  análises  químicas;  Pode  ser utilizada nas 

Não 

Cotamos 
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   áreas produtivas que necessitem de água pura, isenta 

de sais solúveis; Embalada em galão de 05 litros. 

Não 

Cotamos 
 

 

10. 

 
100 

 
CX 

ÁLCOOL ABSOLUTO - Caixa com 12 unidades cada 

contendo 1L; Validade mínima de 2 anos a partir da 

data da entrega. 

Não 

Cotamos 
 

 

 

 

11. 

 

 
300 

 

 
ROLO 

ALGODÃO HIDRÓFILO - 100% algodão alvejado; 

inodoro; isento de amido; fibras longas; em camadas 

sobrepostas e uniformes; macio; cor branca; boa 

absorvência; enrolado em papel apropriado em toda a 

sua extensão; pacote com 500g. 

Não 

Cotamos 
 

 

12. 50 UND 
ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML - BICO RETO EM 

PLÁSTICO LEITOSO. 

Não 

Cotamos 
 

 

 
13. 

 
 

3.000 

 
 

PCT 

ATADURA CREPON - 12cm de largura x1,8m de comp. 

c/13 fios, constituído de fios de puro algodão 

reforçados proporcionando elasticidade e resistência, 

pct/12 unidades. 

Não 

Cotamos 
 

 

 

 

 

 
14. 

 

 

 

 
800 

 

 

 

 
UND 

BANDAGEM ELÁSTICA AUTO-ADESIVA COM ÓXIDO 

ZINCO 

Bandagem elástica auto-adesiva constituída de 100% 

algodão, adesivo com óxido de zinco e linha central 

para sobreposição precisa durante a aplicação. 

Hipoalergênica, tecido de resistência elástica de alta 

compressão, embalagem individual. Apresentação em 

rolo com tamanho aproximado de 10cm x 4,5m. 

R$ 66,00 

 

Tensoplast 

R$ 

66.000,00 

 

 

 

 

 

 

 
15. 

 

 

 

 

 

 

4.000 

 

 

 

 

 

 

UN 

BOLSA  COLETORA  DE  URINA  2  LITROS   COMPLETA - 

SISTEMA FECHADO - Desenvolvida para coleta de urina 

em unidades de Saúde, hospitais e clínicas. São 

utilizadas em pacientes com retenção urinária, em pós- 

operatório, em paciente com incontinência urinária, 

dentre outros; Estéril; Fabricada em PVC; Possui tubo 

extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, 

tubo de drenagem e pontos de coleta de amostra, 

válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte 

para  fixação;  Atóxico  e  Apirogênico;  Descartável, uso 

individual e por procedimento. 

Não 

Cotamos 
 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 
100 

 

 

 

 
CX 

BOLSA DE COLOSTOMIA - A bolsa de colostomia 

drenável acompanha um disco protetor de pele e um 

suporte adesivo flexível: Abertura recortável de 19 a 

64mm; Caixa com 10 unidades; Contendo clipe de 

fechamento; Orifício inicial que pode ser ampliado para 

acomodar estomas de qualquer tamanho e formato, 

até  um  diâmetro  máximo  de  64  mm,  o  que  a torna 

ideal   também   para   uso   hospitalar;   Tela perfurada 

Não 

Cotamos 
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   fixada à face posterior da bolsa, aumentando o 

conforto quando a bolsa toca a pele; Suporte adesivo 

flexível, que elimina a necessidade de utilizar adesivos 

cirúrgicos; com plástico macio, silencioso e a prova de 

odores. Drenável, permite ser esvaziada. Cor: Opaca 

  

 

 

 

17. 

 

 

 

1.200 

 

 

 

UN 

BOTA DE UNNA - Bandagem impregnada com pasta 

contendo óxido de zinco, glicerol, óleo de rícino, água 

deionizada e goma de acácia, embalada 

individualmente em envelope PET/PE leitoso, registro 

na ANVISA como correlato, classe de risco III, com 

medida aproximada de 10,2cm x 9,14m. 

R$ 48,00 

 

Helianto 

R$ 

57.600,00 

 

 

 

18. 

 

 

 

600 

 

 

 

UN 

CAIXA COLETORA RESIDUOS - Modelo: perfuro 

cortante; material: papelão ondulado (papelão 

corrugado); tamanho/capacidade: 13 l; norma 

fabricação: NBR 13853; característica confecção: alça 

duplo transporte, revestimento interno evitando 

vazamento. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

 

 

 

 
19. 

 

 

 

 

 

 
1.200 

 

 

 

 

 

 
UND 

CARBOXIMETILCELULOSE  +  BASE  LIPÍDICA  +  PRATA - 

Curativo primário, estéril, não aderente, composto de 

matriz decarboximetilcelulose, de base lipídica, 

impregnada com prata. Com propriedades 

antibacterianas, antibiofilme, com capacidade de 

absorção, hemostasia, debridamento com 

aprisionamento de esfacelos residuais da ferida e 

promovendo a cicatrização. Apresentando 

características de micro - adesividade e permitindo o 

recorte.   Tamanho   aproximado   de   10cm   x   10cm - 

tecnologia lipido-coloide. 

R$ 105,00 

 

Lm Farma 

R$ 

126.000,00 

 

 

 

20. 

 

 

 

1.000 

 

 

 

UND 

CARBOXIMETILCELULOSE  +  BASE  LIPÍDICA  - Curativo 

primário, estéril, flexível e adaptável, não aderente, 

não oclusivo, composto por uma rede têxtil 100% de 

poliéster composta por carboximetilcelulose e 

partículas  lipofílicas.  Tamanho  aproximado  de  10cm 

x10cm. - tecnologia lipido-coloide. 

R$ 78,00 

 

Lm Farma 

R$ 

78.000,00 

 

 
21. 

 
 

4.000 

 
 

UND 

COLETOR  DE  URINA  SISTEMA  ABERTO  NÃO ESTERIL 

COM CORDÃO - Confeccionada com material 

resistente, translucido e atóxico com capacidade para 

2000 ml. 

Não 

Cotamos 
 

 

 
22. 

 
 

6.000 

 
 

PCT 

COMPRESSA GAZE - Compressa de gaze hidrófila não 

estéril, 100% algodão. Embalagem com 500 unidades-8 

camadas-5 dobras; 13 fios por cm²-15 cm x 30 cm 

(aberta)-7,5cm x 7,5cm (fechada). 

Não 

Cotamos 
 

23. 1.000 RL COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO - Compressa de Não 

Cotamos 
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   gaze hidrófila com 13 fios por cm², com 8 camadas, em 

tecido tipo tela, em rolo com 91 cm x 91m de 

comprimento, não estéril, uniformemente enrolada, 

com absorção eficiente de fluidos isenta de impurezas, 

amido, substância gordurosas, corantes e alvejante 

Óptico de acordo com a NBR 1418. Embalagem 

individual, íntegra e impermeável, que mantenha o 

material protegido até o momento do uso, contendo 

dados de identificação do material, marca, fabricante, 

lote e prazo de validade. Com registro no ministério da 

saúde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.200 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN 

COMPRESSA PARA LIMPEZA DE FERIDAS - Compressa 

para limpeza da pele, feridas e bordas, ação nos 

cuidados de afecções cutâneas perilesionais e 

periestomas, banho a seco, cuidados com a pele 

sensível, auxiliando na hidratação e prevenção de 

lesões. Embaladas em invólucro plástico com sistema 

de abertura abre/fecha autocolante. Contendo 08 

compressas de rayon e poliéster, medindo 

aproximadamente 20 x 28 cm cada, pré-umidificadas 

com água limpa não iônica, surfactante F68, vitamina 

B5, vitamina E, benzoato de sódio e sorbato de 

potássio. Isento de sabão, álcool, perfume e parabenos. 

Pode ser pré-aquecido antes do uso. Contém 

instruções de uso em português, aprovação pela FDA, 

nº de lote e data de validade. 

R$ 26,00 

 

Bag Bath 

R$ 

31.200,00 

 

 

 

 

 

 
25. 

 

 

 

 

 
2.500 

 

 

 

 

 
UND 

CURATIVO SECUNDÁRIO ABSORVENTE ANTI- 

ADERENTE 

Curativo estéril para feridas com elevada  capacidade 

de absorção; Possui 05 camadas, sendo a 1ª camada 

externa de apoio protetor, 2ª camada superabsorvente 

de bloqueio e aprisionamento de umidade cerca de 

180g/100cm², 3ª camada de distribuição do exsudato, 

4ª camada de contato anti-aderente de silicone 

perfurado OptiSil e a 5ª camada de filme de proteção 

estéril. Tamanho aproximado 10cm x 10cm. 

R$ 38,00 

 

Kangli 

R$ 

95.000,00 

 

 

 

 
26. 

 

 

 

300 

 

 

 

CX 

CLORETO    DE    SÓDIO    0,9%    SISTEMA    FECHADO - 

Composição: Cada 100ml contém: cloreto de sódio 

(0,9%); água para injeção q.s.p. 100ml; excipientes: 

água para injeção; Conteúdo eletrolítico: na+ 154 meq; 

osmolaridade 308 mosm/l. ph: 4,5 – 7,0; a solução  

deve ser acondicionada em bolsas e frascos em sistema 

fechado para administração intravenosa; (cx contendo 

Não 

Cotamos 
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   30 un c/ 500ml cada).   

 
27. 

 
3.000 

 
UN 

CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% 

ALMOTOLIA 100 ML. Antisséptico tópico, antissepsia 

da pele no pré-operatório. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

 

 

28. 

 

 

 

 
600 

 

 

 

 
UND 

CREME DERMATOPROTETOR E HIDRATANTE COM 

PHMB 

Atóxico e hipoalergenico; Composto no mínimo de 

água, polihexanida, triglicérides de cadeia média, 

vitamina A e E, bisabolol, lecitina, lanolina, 

hydroxyethycellulose (HEC), óleo de girassol, óleo de 

copaíba, pelenol, e essência de alecrim. 

Embalagem com no mínimo 100g. 

R$ 56,80 

 

Bigua 

Crean 

R$ 

34.080,00 

 

 

 

 

 

 

 
 

29. 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

UND 

ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO 

Faixa de medição: 6 mmHg a 304 mmHg; Divisão de 

Escala: 2 mmHg; Precisão: ± 3 mmHg; Livre de látex; 

Manômetro 0 A 300MMhG com anel amortecedor de 

borracha na cor cinza (com selo de aprovação do 

INMETRO); Acompanha Braçadeira FlexPort adulto (25 

a 34cm - diâmetro do braço) em nylon  com 

fechamento em velcro super resistente; Pera 

insufladora; Tubo;  Certificado  de  calibração 

INMETRO; Manual e Garantia; Conexão por FlexiPort 

permite a troca da braçadeira de maneira fácil. 

Garantia mínima de 3 anos. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

 

 

 

30. 

 

 

 

 
 

1.500 

 

 

 

 
 

UN 

ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 

Material: composto de tecido 100% algodão com resina 

acrílica impermeabilizante; propriedades físicas: 

hipoalérgico; adesivo: a base de borracha natural e 

resina; aderência: perfeita aderência com boa 

rasgadura; cor: branca; dimensão: largura 10 x 

comprimento 4,5 cm; apresentação: Enrolado em 

carretéis plásticos, com abas, protegidos também por 

capas, que mantém a integridade do produto. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

 

 

 
31. 

 

 

 

 

 
4.000 

 

 

 

 

 
UN 

ESPARADRAPO MICROPORE -Material: tecido fios de 

algodão; propriedades físicas: hipoalérgico; adesivo: a 

base de borracha natural e resina; aderência: perfeita 

aderência com boa rasgadura; cor: branca; dimensão: 

50mm x 4,5m; apresentação: rolo, com tampa de 

proteção; embalagem: acondicionado em material que 

garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá 

conter identificação do material, dados 

fabricante/importador,   número   lote/serie, condições 

de   armazenamento   e   demais   instruções  conforme 

Não 

Cotamos 
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   resolução RDC nº 185, de 22/10/2001, ANVISA e suas 

alterações posteriores; legislação: de acordo com 

legislação atual vigente. 

  

 

 

 

 

 

32. 

 

 

 

 
 

15 

 

 

 

 
 

UND 

ESTETOSCÓPIO DUPLO CARDIOLÓGICO INOX PRETO 

Características: Possuir design do tubo em e que 

elimina ruídos; Auscultador em aço inox com diafragma 

de alta sensibilidade; Olivas macias e confortáveis; 

Mola ajustável para melhor tensão das hastes nos 

ouvidos; Anel e diafragma mais confortável para os 

pacientes; Garantia de 05 anos; Acompanha: 01 estojo 

com 02 pares extras de olivas macias e rosqueáveis; 01 

membrana para diafragma. Registro ANVISA 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

 
33. 

 

 

 

250 

 

 

 

UN 

FIXADOR  CITOLÓGICO  100  ML  SISTEMA  AEROSOL   - 

Fórmula especialmente desenvolvida para fixar o 

esfregaço celular em lâmina. De aplicação simples, 

atende especificações técnicas dos profissionais da 

área, frasco de alumínio e sistema aerossol. 

Composição:   Álcool   Etílico,   Polietileno   Glicol,  Água 

Purificada e Propelente Butano. 

Não 

Cotamos 

 

34. 300 UN 
GEL CONDUTOR - Gel Condutor para Ultrassom e 

Correntes Incolor 300g. Recipiente: Almotolia. 

Não 

Cotamos 

 

 

 
 

35. 

 

 
600 

 

 
UND 

GEL COM PHMB - Gel para hidratação e 

descontaminação de feridas agudas e crônicas. 

Composto por betaína, PHMB 0,1% e ureia. 

Apresentação bisnaga contendo aproximadamente 

100ml. 

R$ 98,00 

 

Biguagel 

R$ 

58.800,00 

36. 200 UN 
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% HOSPITALAR, 1.000ml 

Desinfetante hospitalar para superfície fixa. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIT 

KIT   PAPANICOLAU   TAMANHO   P   -   Composto  por: 

especulo pequeno/escova/luva/espátula de 

ayres/porta lamina com 1 lamina. Características: 

Conjunto de artigos médicos descartáveis destinados 

para exames ginecológicos. Indicação: Tem como 

finalidade auxiliar nos procedimentos ginecológicos e 

na coleta de material para citologia oncótica, clamídia, 

bacterioscopias e secreções em geral. O Kit 

Papanicolau, favorece a realização de um exame 

indolor, comodidade dérmica e elimina o risco de 

contaminação cruzada entre pacientes. Estéril – 

embalado em papel grau cirúrgico (GC). Processo de 

Esterilização: A Óxido de Etileno, e submetidas a todos 

os ensaios físico-químicos e microbiológicos de acordo 

com as normas NBR e Farmacopéia. 

Não 

Cotamos 
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38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIT 

KIT   PAPANICOLAU   TAMANHO   M   -   Composto por: 

especulo pequeno/escova/luva/espátula de 

ayres/porta lamina com 1 lamina. Características: 

Conjunto de artigos médicos descartáveis destinados 

para exames ginecológicos. Indicação: Tem como 

finalidade auxiliar nos procedimentos ginecológicos e 

na coleta de material para citologia oncótica, clamídia, 

bacterioscopias e secreções em geral. O Kit 

Papanicolau, favorece a realização de um exame 

indolor, comodidade dérmica e elimina o risco de 

contaminação cruzada entre pacientes. Estéril – 

embalado em papel grau cirúrgico (GC). Processo de 

Esterilização: A Óxido de Etileno, e submetidas a todos 

os ensaios físico-químicos e microbiológicos de acordo 

com as normas NBR e Farmacopeia. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIT 

KIT   PAPANICOLAU   TAMANHO   G   -   Composto  por: 

especulo pequeno/escova/luva/espátula de 

ayres/porta lamina com 1 lamina. Características: 

Conjunto de artigos médicos descartáveis destinados 

para exames ginecológicos. Indicação: Tem como 

finalidade auxiliar nos procedimentos ginecológicos e 

na coleta de material para citologia oncótica, clamídia, 

bacterioscopias e secreções em geral. O Kit 

Papanicolau, favorece a realização de um exame 

indolor, comodidade dérmica e elimina o risco de 

contaminação cruzada entre pacientes. Estéril – 

embalado em papel grau cirúrgico (GC). Processo de 

Esterilização: A Óxido de Etileno, e submetidas a todos 

os ensaios físico-químicos e microbiológicos de acordo 

com as normas NBR e Farmacopeia. 

Não 

Cotamos 

 

 

40. 2.500 UN 
KOLLAGENASE POMADA COM CLORANFENICOL. Uso 

Adulto e Pediátrico. Bisnaga contendo 30g. 

Não 

Cotamos 

 

 

 
41. 

 
 

7 

 
 

ROLO 

LACRE ADESIVO COM PICOTE DE SEGURANÇA PARA 

MALETA  DE  PRIMEIROS  SOCORROS.  Cor:  Vermelho; 

Tamanho: AL.10cm X 5 cm LG; Quantidade de etiqueta 

por rolo: 1.000 etiquetas. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

42. 

 

 
30 

 

 
CX 

LÂMINA      DE      BISTURI      ESTÉRIL      -   Descartável, 

confeccionado em aço inoxidável de primeira 

qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, com 

lâmina perfeitamente  afiada  e adaptável  aos cabos de 

bisturi padrão. Nº 24. Caixa com 100 unidades. 

Não 

Cotamos 

 

 

43. 500 CX 
LANCETA AUTOMÁTICA, CAIXA COM 100 UNIDADES. - 

Disparo  Único.   Ideal  para   uso  Profissional  (Clínicas, 

Não 

Cotamos 
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   Hospitais). Molas em Aço Inox; Descartável; Ponta 

Trifacetada (Reduz A Dor). Em Conformidade com a 

NR32 do Ministério do Trabalho. 

  

 

 

 

44. 

 

 
15 

 

 
UN 

LANTERNA CLÍNICA DE BOLSO - Confeccionada em 

duro alumínio, com lâmpada de 2,2 volts de alta 

luminosidade; Acionamento através de contato do clip 

no corpo da caneta; funcionamento com duas pilhas 

tipo palito “AAA”. (Pilha já Inclusa). 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

 

 
45. 

 

 

 

 
2.500 

 

 

 

 
UND 

LOÇÃO OLEOSA A BASE DE AGE E VITAMINAS A e E, 

para proteção da pele de pessoas acamadas e com 

peles sensíveis (dermoprotetor) Também é  usado 

como cicatrizante de feridas. É composto por ácidos 

cáprico e caprílico, lecitina, óleo de girassol clarificado, 

palmitato de retinol, alfa tecoferol, e acetato de 

tecoferol.     Embalagem     em     forma     de  almotolia; 

Apresentação: 200ml. 

R$ 15,00 

 

Agesani 

R$ 

37.500,00 

 

 

 

 

 

46. 

 

 

 

 
 

800 

 

 

 

 
 

PAR 

LUVA  CIRÚRGICA  ESTÉRIL  7.0  –  PAR  -  Desenvolvida 

com a finalidade de promover a proteção de 

profissionais da Saúde durante procedimentos 

cirúrgicos em hospitais, consultórios e clínicas. Estéril. 

Fabricada em Látex Natural. Formato Anatômico. 

Antiderrapante. Lubrificada com pó bio absorvível. 

Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A). Atóxica e 

Apirogênica. Descartável e de uso único. Cada  Unidade 

de Embalagem estéril contendo 1 par de luvas. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

 
47. 

 

 

 

20 

 

 

 

UND 

MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10X1,40M 

A manta térmica é comumente usada em 

atendimentos de resgate e salvamento. Sua função é 

manter o paciente aquecido; Mantém o calor interno e 

reflete o calor externo; Não deformável; Isolante 

térmico de baixo peso; Resistente ao atrito com o solo; 

Cobertor térmico aluminizado. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

48. 

 

 

 

300 

 

 

 

UN 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO OU BOBINA 150MM X 

100M 

Características: Indicadores químicos que mudam de 

cor após entrar em contato com agente esterilizante 

nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno; 

Selagem tripla. 

Não 

Cotamos 

 

 

 
 

49. 

 

 
300 

 

 
UN 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO OU BOBINA 300MM X 

100M 

Características: Indicadores químicos que mudam de 

cor  após entrar em  contato com  agente   esterilizante 

nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno; 

Não 

Cotamos 
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   Selagem tripla.   

 

 
50. 

 
 

600 

 
 

RL 

PAPEL LENÇOL EM BOBINA - Medindo 

aproximadamente 70 cm de largura por 50m de 

comprimento. Confeccionado em celulose 100% 

virgem, branco. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

51. 

 

 

 

3.500 

 

 

 

UN 

POMADA HIDROGEL COM ALGINATO - COMPOSIÇÃO: 

Água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, 

trietanolamina, 

alginato de cálcio e sódio, conservantes e 

carboximetilcelulose, Visco e transparente, Tampa Flip- 

flop; Bisnaga contendo 30g - 

R$ 38,00 

 

LM Farma 

R$ 

133.000,00 

52. 350 PCT 
SACOLA PLÁSTICA LEITOSA - Sacola para lixo 

contaminado 50 litros com 100 unidades. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN 

SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML COM BICO LOOK 

ROSCA  COM AGULHA  8MM  X  0,33MM  -  Estéril, uso 

único, transparente, atóxica, com bico que garanta 

conexões seguras e sem vazamentos;  Corpo 

lubrificado, com escala externa gravada, precisa e 

visível; Flange com formato anatômico, para apoio dos 

dedos e que confira estabilidade à seringa quando em 

superfície plana; Êmbolo com ramificações em sua base 

para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos; 

Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de 

modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção 

de borracha fixado em sua extremidade; Embalagem 

individual com selagem eficiente que garanta a 

integridade do produto até o momento de sua 

utilização, permite a abertura e transferência com 

técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 

identificação, procedência, número de lote, data de 

validade e número de registro no Ministério da Saúde; 

Oferece melhor leitura na dosagem através de stopper 

reto e mais fino; Êmbolo reto não se desprende do 

cilindro devido ao anel de retenção; Cilindro siliconado 

que proporciona deslizamento suave; Cilindro 

transparente e com escala nítida; Flange com desenho 

que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação 

ou aspiração; Disponível em embalagem individual 

(blister), com agulha (a agulha vai conectada no bico da 

seringa). Utilizada usualmente para insulina; Marcação 

com alto grau de precisão, traços e números de 

inscrição   claros,   legíveis   e   isentos  de   falhas  até o 

momento  da  utilização;  Escala  numerada  em   traços 

Não 

Cotamos 
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   longos a cada 10 U.I. e a secundária a cada 2 U.I.; feitas 

com tinta atóxica em azul ou preta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UND 

SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA COM BICO 

LOOK ROSCA - Estéril, uso único, transparente, atóxica, 

com bico que garanta conexões seguras e sem 

vazamentos; Corpo lubrificado, com escala externa 

gravada, precisa e visível; Flange com formato 

anatômico, para apoio dos dedos e que confira 

estabilidade à seringa quando em superfície plana; 

Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a 

aplicação sem deslize dos dedos; Êmbolo deslizável, 

ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a 

entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado 

em sua extremidade; Embalagem individual com 

selagem eficiente que garanta a integridade do  

produto até o momento de sua utilização, permite a 

abertura e transferência com técnica asséptica, 

trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade e 

número de registro no Ministério da Saúde; Oferece 

melhor leitura na dosagem através de stopper reto e 

mais fino; Êmbolo reto não se desprende do cilindro 

devido ao anel de retenção; Cilindro siliconado que 

proporciona deslizamento suave; Cilindro transparente 

e com escala nítida; Flange com desenho que facilita à 

adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; 

Sem agulha; Aplicação; Segurança contra vazamentos 

ou acidentes na aspiração; Escala nítida que permite 

fácil leitura da dosagem do fluído; Fabricadas a partir 

de resinas de polipropileno que proporciona maior 

transparência; Siliconado internamente, garantindo 

suavidade   no   deslize   e   no   controle   preciso   para 

aplicação e aspiração de medicamentos. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

 

 

 
55. 

 

 

 

 

 
5.000 

 

 

 

 

 
UND 

SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA COM BICO 

LOOK ROSCA - Estéril, uso único, transparente, atóxica, 

com bico que garanta conexões seguras e sem 

vazamentos; Corpo lubrificado, com escala externa 

gravada, precisa e visível; Flange com formato 

anatômico, para apoio dos dedos e que confira 

estabilidade à seringa quando em superfície plana; 

Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a 

aplicação  sem  deslize  dos  dedos;  Êmbolo  deslizável, 

ajustado  ao  corpo  da  seringa,  de  modo  a  impedir a 

Não 

Cotamos 
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   entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado 

em sua extremidade; Embalagem individual com 

selagem eficiente que garanta a integridade do  

produto até o momento de sua utilização, permite a 

abertura e transferência com técnica asséptica, 

trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade e 

número de registro no Ministério da Saúde; Oferece 

melhor leitura na dosagem através de stopper reto e 

mais fino; Êmbolo reto não se desprende do cilindro 

devido ao anel de retenção; Cilindro siliconado que 

proporciona deslizamento suave; Cilindro transparente 

e com escala nítida; Flange com desenho que facilita à 

adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; 

Sem agulha; Aplicação; Segurança contra vazamentos 

ou acidentes na aspiração; Escala nítida que permite 

fácil leitura da dosagem do fluído; Fabricadas a partir 

de resinas de polipropileno que proporciona maior 

transparência; Siliconado internamente, garantindo 

suavidade no deslize e no controle preciso para 

aplicação e aspiração de medicamentos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UND 

SERINGA   DESCARTÁVEL  10   ML  SEM  AGULHA  COM 

BICO LOOK ROSCA - Estéril, uso único, transparente, 

atóxica, com bico que garanta conexões seguras e sem 

vazamentos; Corpo lubrificado, com escala externa 

gravada, precisa e visível; Flange com formato 

anatômico, para apoio dos dedos e que confira 

estabilidade à seringa quando em superfície plana; 

Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a 

aplicação sem deslize dos dedos; Êmbolo deslizável, 

ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a 

entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado 

em sua extremidade; Embalagem individual com 

selagem eficiente que garanta a integridade do  

produto até o momento de sua utilização, permite a 

abertura e transferência com técnica asséptica, 

trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade e 

número de registro no Ministério da Saúde; Oferece 

melhor leitura na dosagem através de stopper reto e 

mais fino; Êmbolo reto não se desprende do cilindro 

devido  ao  anel  de  retenção;  Cilindro  siliconado  que 

proporciona deslizamento suave; Cilindro transparente 

Não 

Cotamos 
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   e com escala nítida; Flange com desenho que facilita à 

adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; 

Sem agulha; Aplicação; Segurança contra vazamentos 

ou acidentes na aspiração; Escala nítida que permite 

fácil leitura da dosagem do fluído; Fabricadas a partir 

de resinas de polipropileno que proporciona maior 

transparência; Siliconado internamente, garantindo 

suavidade no deslize e no controle preciso para 

aplicação e aspiração de medicamentos. 

  

 

 

 

 

 

57. 

 

 

 

 
200 

 

 

 

 
UN 

SONDA FOLEY Nº 10 - Conector Universal do sistema 

de escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 

Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, 

siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície 

extremamente lisa; Descartável, estéril; Balão 

simétrico, fino e resistente ao volume proposto; 

Modelo: 2 vias 

R$ 5,80 R$ 1.160,00 

 

 

 

 

 
58. 

 

 

 

 
350 

 

 

 

 
UN 

SONDA FOLEY Nº 12 - Conector Universal do sistema 

de escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 

Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, 

siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície 

extremamente lisa; Descartável, estéril; Balão 

simétrico, fino e resistente ao volume proposto; 

Modelo: 2 vias 

R$ 5,80 R$ 2.030,00 

 

 

 

 

 
59. 

 

 

 

 
350 

 

 

 

 
UN 

SONDA FOLEY Nº 14 - Conector Universal do sistema 

de escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 

Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, 

siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície 

extremamente lisa; Descartável, estéril; Balão 

simétrico, fino e resistente ao volume proposto; 

Modelo: 2 vias 

R$ 5,80 R$ 2.030,00 

 

 

 

 

 
60. 

 

 

 

 
350 

 

 

 

 
UN 

SONDA FOLEY Nº 16 - Conector Universal do sistema 

de escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 

Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, 

siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície 

extremamente lisa; Descartável, estéril; Balão 

simétrico, fino e resistente ao volume proposto; 

Modelo: 2 vias 

R$ 5,80 R$ 2.030,00 

 

61. 250 UN 
SONDA  FOLEY  Nº  18  - Conector  Universal do sistema 

de escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 

R$ 5,80 R$ 1.450,00 
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   Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, 

siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície 

extremamente lisa; Descartável, estéril; Balão 

simétrico, fino e resistente ao volume proposto; 

Modelo: 2 vias 

  

 

 

 

 

 

62. 

 

 

 

 
 

200 

 

 

 

 
 

UN 

SONDA FOLEY Nº 20 - Balão resistente a alta pressão e 

de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro 

interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; 

Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento 

e esvaziamento do balão durante sua utilização; 

Conector universal que permite perfeita adaptação em 

qualquer tipo de bolsa coletora; Fácil inserção no canal 

uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; 2 

vias; 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

 

 

63. 

 

 

 

 
 

6.000 

 

 

 

 
 

UN 

SONDA  URETRAL DE ALIVIO  DESCARTAVEL  –  Nº  10 - 

Sonda de alivio (uretral) nº 10 estéril; confeccionado 

em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, 

atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 

extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de 

rebarbas; dotada de um orifício dimensionado de 

acordo com o calibre de cada sonda, apresentando 

diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e  regular 

em toda a superfície. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

 

 

64. 

 

 

 

 
 

14.000 

 

 

 

 
 

UN 

SONDA  URETRAL  DE ALIVIO  DESCARTAVEL  -  Nº  12 - 

Sonda de alivio (uretral) nº 12 estéril; confeccionado 

em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, 

atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 

extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de 

rebarbas; dotada de um orifício dimensionado de 

acordo com o calibre de cada sonda, apresentando 

diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e  regular 

em toda a superfície. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

 

 

65. 

 

 

 

 
 

5.000 

 

 

 

 
 

UN 

SONDA URETRAL DE ALIVIO DESCARTAVEL  -   Nº   14  - 

Sonda de alivio (uretral) nº 14 estéril; confeccionado 

em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, 

atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 

extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de 

rebarbas; dotada de um orifício dimensionado de 

acordo com o calibre de cada sonda, apresentando 

diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e  regular 

em toda a superfície. 

Não 

Cotamos 

 

66. 5.000 UN SONDA URETRAL DE ALIVIO DESCARTAVEL - Nº 16 - Não 

Cotamos 
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   Sonda de alivio (uretral) nº 16 estéril; confeccionado 

em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, 

atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 

extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de 

rebarbas; dotada de um orifício dimensionado de 

acordo com o calibre de cada sonda, apresentando 

diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular 

em toda a superfície. 

  

 

 

 

 

 

 

 
67. 

 

 

 

 

 

 

1.500 

 

 

 

 

 

 

UN 

SONDA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM 

PRESERVATIVO  MASCULINO,  ESTÉRIL  E  ATÓXICO  - 

Equipo para incontinência em adultos (incontinência 

urinária) com preservativo estéril e atóxico. O produto 

médico é constituído de um tubo de PVC cristal, cujo 

diâmetro é de 4,8 x 3,8 mm. Uma das extremidades do 

tubo é aberta. A outra extremidade do tubo possui um 

conector de PVC crepe ao qual está acoplado um 

preservativo constituído de látex. O produto médico é 

esterilizado  com   óxido  de   etileno  e   embalado   em 

blister de papel grau cirúrgico. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

68. 

 

 

 

 

 

 

2.500 

 

 

 

 

 

 

UND 

SOLUÇÃO         ALCOÓLICA         DEDIGLICONATO       DE 

CLOREXIDINA A 0,5%. Indicado como antisséptico 

tópico com ação antifúngica e bactericida, capaz de 

eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto gram- 

negativas. Ideal para desinfecção e lavagens de mãos. 

Possui também ação bacteriostática, inibindo a 

proliferação bacteriana. Utilizado na degermação das 

mãos dos profissionais que trabalham em áreas  

críticas, também em banhos pré-cirúrgicos de 

pacientes, recém-nascidos e pacientes sensíveis aos 

compostos    iodados.    Produto    de    uso    adulto    e 

pediátrico. Almotolia com 100 ml. 

Não 

Cotamos 

 

69. 25 UN 
SUPORTE DE PAREDE - Em metal para Coletor de 

Perfuro Cortante de Papelão 13 Litros. 

Não 

Cotamos 

 

 
70. 

 
3.000 

 
UN 

SULFADIAZINA DE PRATA - Sulfadiazina de Prata 1% + 

nitrato de cerio hexaidratado 0,4%; Creme hidrofílico; 

Tampa Flip-flop; Bisnaga com 50g. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 
 

71. 

 

 

 
50 

 

 

 
UN 

TERMÔMETRO   CLÍNICO   DIGITAL   HASTE   FLEXÍVEL - 

Prova d'água; Alarme sonoro; Memória da última 

leitura; Indicação do nível de bateria; Desligamento 

automático; Manual explicativo; Haste flexível 

emborrachada; Resistente à quedas; Bateria já  inclusa; 

Reg. ANVISA 

Não 

Cotamos 
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72. 

 

 

 

 

 

 
60 

 

 

 

 

 
 

CX 

TESTE GRAVIDEZ - BETA HCG - Finalidade: Teste rápido 

para detecção qualitativa de Gonadotrofina Coriônica 

humana. 

Características: Armazenagem à temperatura 

ambiente. 

Resultado em 5 minutos. 

Amostras: Soro e urina. 

Sensibilidade: 25 mUI/mL. 

Especificidade: > 99%. 

Registro ANVISA: 

Apresentação: Kits c/50 testes 

Não 

Cotamos 

 

 
73. 

 
550 

 
CX 

ÁLCOOL LIQUIDO A 70% - Caixa com 12 unidades cada 

contendo 1L; Validade mínima de 2 anos a partir da 

data da entrega. 

Não 

Cotamos 

 

 
74. 

 
550 

 
CX 

ALCOOL GEL 70% - Contendo 1 Litro, Antisséptico; Gel 

transparente; Incolor; Validade mínima de 2 anos a 

partir da data da entrega; Caixa com 12 unidades. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 
 

75. 

 

 

 

10.000 

 

 

 

UN 

AVENTAL DESCARTÁVEL DE USO MÉDICO HOSPITALAR 

MANGA LONGA COM 30gr - Não Estéril; Fabricado em 

TNT (Tecido Não tecido) 100% polipropileno; Possui 

elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e 

pescoço;  Atóxico  e  Apirogênico; Descartável e  de uso 

único; Cor branco; tamanho: 150cm comprimento 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CX 

LUVA  DE  PROCEDIMENTO  TAMANHO  PP  - Material: 

legislação natural 100 %; formato: legislação; textura: 

legislação; propriedades legislação: alta sensibilidade 

ao tato, boa elasticidade, resistente a legislação, 

legislação, epirogênica; punho: arredondado de forma 

a manter perfeita legislação; 15 legislação: com talco; 

comprimento: comprimento 25 cm; desenho: 

ambidestra; esterilidade: não legislação; uso: legislação 

embalagem: acondicionado em material que garanta a 

integridade do produto; rotulagem: deverá conter 

legislação do material, dados fabricante/importador, 

número lote, legislação de armazenamento e demais 

legislação; registro: registro no legislação da legislação 

conforme legislação RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa 

e suas legislação; legislação: de acordo com legislação 

atual vigente e atendimento a norma NBR 13392; caixa 

100 unidades. 

Não 

Cotamos 

 

 
77. 

 
1000 

 
CX 

LUVA   DE   PROCEDIMENTO  TAMANHO  P   - Material: 

legislação natural 100 %; formato: legislação; textura: 

legislação;  propriedades  legislação:  alta  sensibilidade 

Não 

Cotamos 
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   ao tato, boa elasticidade, resistente a legislação, 

legislação, epirogênica; punho: arredondado de forma 

a manter perfeita legislação; 16 legislação: com talco; 

comprimento: comprimento 25 cm; desenho: 

ambidestra; esterilidade: não legislação; uso: legislação 

embalagem: acondicionado em material que garanta a 

integridade do produto; rotulagem: deverá conter 

legislação do material, dados fabricante/importador, 

número lote, legislação de armazenamento e demais 

legislação; registro: registro no legislação da legislação 

conforme legislação RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa 

e suas legislação; legislação: de acordo com legislação 

atual vigente e atendimento a norma NBR 13392; caixa 

100 unidades. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CX 

LUVA  DE  PROCEDIMENTO  TAMANHO  M  -  Material: 

legislação natural 100 %; formato: legislação; textura: 

legislação; propriedades legislação: alta sensibilidade 

ao tato, boa elasticidade, resistente a legislação, 

legislação, epirogênica; punho: arredondado de forma 

a manter perfeita legislação; 16 legislação: com talco; 

comprimento: comprimento 25 cm; desenho: 

ambidestra; esterilidade: não legislação; uso: legislação 

embalagem: acondicionado em material que garanta a 

integridade do produto; rotulagem: deverá conter 

legislação do material, dados fabricante/importador, 

número lote, legislação de armazenamento e demais 

legislação; registro: registro no legislação da legislação 

conforme legislação RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa 

e suas legislação; legislação: de acordo com legislação 

atual vigente e atendimento a norma NBR 13392; caixa 

100 unidades. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

79. 

 

 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

 

 

CX 

LUVA  DE  PROCEDIMENTO  TAMANHO  G   -  Material: 

legislação natural 100 %; formato: legislação; textura: 

legislação; propriedades legislação: alta sensibilidade 

ao tato, boa elasticidade, resistente a legislação, 

legislação, epirogênica; punho: arredondado de forma 

a manter perfeita legislação; 16 legislação: com talco; 

comprimento: comprimento 25 cm; desenho: 

ambidestra; esterilidade: não legislação; uso: legislação 

embalagem: acondicionado em material que garanta a 

integridade do produto; rotulagem: deverá conter 

legislação   do   material,  dados fabricante/importador, 

número  lote,  legislação  de  armazenamento  e demais 

Não 

Cotamos 
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   legislação; registro: registro no legislação da legislação 

conforme legislação RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa 

e suas legislação; legislação: de acordo com legislação 

atual vigente e atendimento a norma NBR 13392; caixa 

100 unidades. 

  

 

 

 

 
80. 

 

 

 

7.000 

 

 

 

CX 

MÁSCARA      CIRURGICA,      TRIPLA      BRANCA    COM 

ELÁSTICO - Elásticos livres de látex para maior 

conforto; Fabricada em não tecido 100% polipropileno; 

Não inflamável; Hipoalérgica; Clipe nasal ajustável 

totalmente revestido; Filtragem de no mínimo 95% de 

eficácia; Uso médico hospitalar; Caixa com 50 unidades 

cada. 

R$ 80,00 R$ 

560.00,00 

 

 

 

 
81. 

 

 

 

10.000 

 

 

 

UND 

MASCARA PFF-2(S) - Respirador semifacial descartável, 

classe PFF2 (s), modelo dobrável, sem válvula de 

exalação, formado por filtro com tratamento 

eletrostático, TNT na parte interna, clip nasal externo 

em metal que facilita a vedação, elásticos de látex e 

presilhas plásticas. Oferece proteção contra poeiras, 

névoas não oleosas e fumos. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

82. 

 

 

60 

 

 

UND 

TERMÔMETRO   DIGITAL   INFRAVERMELHO PORTÁTIL 
Especificações mínimas: Termômetro digital 
infravermelho portátil, tipo pistola, com pilhas inclusas, 
com  mira  laser, display LCD  iluminado; faixa de leitura 
em °C ou °F com escala entre: - 50+300°C; resolução do 
display: 0,1°C/F. 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. 

 

 

 

 

 

 

 
1.000 

 

 

 

 

 

 

 
PCT 

TOUCA       DESCARTAVEL       BRANCA       -      Material: 

polipropileno; propriedades físicas: atóxica, permeável; 

gramatura: 30g/m²; tamanho: único; cor: branca; 

acabamento: sanfonada; esterilidade: não estéril; 

embalagem: acondicionado em material que garanta a 

integridade do produto; rotulagem: deverá conter 

identificação do material, dados 

fabricante/importador, número lote/serie, condições 

de armazenamento e demais instruções conforme 

resolução RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e suas 

alterações posteriores; legislação de acordo com 

legislação atual vigente; unidade de fornecimento: Pct 

com 100 unidades 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 
84. 

 

 
 

1.000 

 

 
 

UN 

REPELENTE  CONTRA  INSETOS  TIPO SPRAY, 

100ml - Alta eficácia contra picadas de insetos 

transmissores de doenças para GESTANTES. 

Repelente de maior concentração, que evita a perda na 

hora da aplicação  e  protege de insetos  como  o  Aedes 

aegypti  transmissor  de  Dengue,  Zika,  Chikungunya e 

Não 

Cotamos 
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   febre amarela, o Aedes Albopictus transmissor de 

Dengue, Zika, chikungunya, o Anófeles, transmissor da 

malária e o Culex causador da filariose. Proporciona até 

10 horas de proteção para toda a família, com 25% de 

Icaridina, sem componentes tóxicos hipoalergênico, sem 

perfume e não interage com o protetor solar. 

  

85. 100 CX 
AGULHA 25 X 5,5 com cânula siliconizada e bisel 

trifacetado c/100 unidades 

Não 

Cotamos 

 

 

 
86. 

 
 

40 

 
 

UND 

PTOTETOR  SOLAR,  FPS 60,  contendo  200ml, 60x UBS, 

20  X  UVA.  Livre  de  óleo,  hipoalérgico,  vitamina  E. 

fragrância suave, toque suave, resistente a água e suor. 

Não contém oxibenzona. Apresentar amostra 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

87. 

  SERINGA DESCARTÁVEL 01ML LUER SLIP com Agulha 
13mm x 0,45mm - Estéril, uso único, transparente, 
atóxica, com bico que garanta conexões seguras e sem 
vazamentos; Corpo lubrificado, com escala externa 
gravada, precisa e visível; Flange com formato 
anatômico, para apoio dos dedos e que confira 
estabilidade à seringa quando em superfície plana; 
Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a 
aplicação sem deslize dos dedos; Êmbolo deslizável, 
ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a 
entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado 
em sua extremidade; Embalagem individual com 
selagem eficiente que garanta a integridade do  
produto até o momento de sua utilização, permite a 
abertura e transferência com técnica asséptica, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de validade e 
número de registro no Ministério da Saúde; Oferece 
melhor leitura na dosagem através de stopper reto e 
mais fino; Êmbolo reto não se desprende do cilindro 
devido ao anel de retenção; Cilindro siliconado que 
proporciona deslizamento suave; Cilindro transparente 
e com escala nítida; Flange com desenho que facilita à 
adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração. 
Disponível em embalagem individual (blister), com 
agulha (a agulha vai conectada no bico da seringa). 
Utilizada usualmente para insulina. 
Marcação - Com alto grau de precisão, traços e 
números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas 
até o momento da utilização; Escala numerada em 
traços longos a cada 10 U.I. e a secundária a cada 2 U.I.; 
feitas com tinta atóxica em azul ou preta. 

Não 

Cotamos 

 

88. 2.500 UND 
Tubo PS 12x75MM, com tampa 
Pacote com 500 unidades, tubo transparente. 

Não 

Cotamos 

 

 

89. 2.000 UND 
TESTE   RÁPIDO   COVID   -   Detecção   qualitativa   de 

anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19; Sensibilidade (IgG 

Não 

Cotamos 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 

http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade sob o identificador 
310031003100390036003A005000

fls. 181



   + IgM) com pelo menos 7 dias de início dos sintomas: 

94,51%; Sensibilidade (IgG + IgM) com menos de 7 dias 

de início dos sintomas: 69,05%; Sensibilidade (IgG + 

IgM) entre 7 e 14 dias de início dos sintomas: 89,39%; 

Sensibilidade (IgG + IgM) após 14 dias de início dos 

sintomas: 96,94%; Especificidade (IgG + IgM): 98,7%; 

Armazenamento: 2 a 30°C; Amostra: sangue total, soro 

ou plasma; Volume de Amostra: 20 uL para sangue 

total e 10 uL para soro/plasma; embalagem contendo 

número do registro e normas técnicas de acordo com 

Anvisa lote e validade Validade: 24 meses após a 

entrega. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
90. 

 

 

 

 

 

 

 
350 

 

 

 

 

 

 

 
UND 

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO OU ÁLCOOL EM 

GEL - com reservatório para sabonete líquido ou álcool 

gel. Injetada em plástico ABS branco, possui sistema de 

válvula, visor cristal transparente, o que permite o 

controle da substituição do sabonete, fundo e botão na 

cor branco. Acompanha chave plástica, tampa do 

reservatório e kit contendo buchas e parafusos para 

fixação na parede. 

Disponível na cor: Branco 
Capacidade do reservatório: 1000mL 
Medidas: 235mm (altura) x 110mm (largura) x 112mm 
(profundidade). 

Material: Plástico 
Tipo de instalação: De parede 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 

91. 

 

 
100 

 

 
UND 

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA interfolha; visor 

transparente para facilitar o abastecimento; fabricado 

em: polietileno; dimensões de: 13,5 cm de 

profundidade; 26,5 cm de largura e 31 cm de altura; 

alta resistência a impacto; cor: branca 

Não 

Cotamos 

 

 

 

 
 

93. 

 

 

 

400 

 

 

 

FARDOS 

PAPEL TOALHA interfolhado extra branco, fabricados 

com 100% celulose virgem de altíssima qualidade, com 

alta absorção e resistência ao úmido, acondicionados 

em embalagens de papel Kraft, práticas e seguras, 

interfoliado com 2 dobras com 1000 folhas de 22,5 x 21 

cm. Embalagem com 05 pacotes. 

Não 

Cotamos 

 

 

94. 

 
400 

 
UND 

ALCOOL GEL 70% Contendo 1 Litro, Anti-Septico; Gel 

transparente; Incolor; Tampa Flip Top; Validade mínima 

de 2 anos a partir da data da entrega. 

Não 

Cotamos 

 

 

 
96. 

 
 

300 

 
 

UND 

SABONETE LÍQUIDO - aplicação: para lavagem das 

mãos; fragrância: erva-doce; acondicionamento: 

bombona 5 l; rotulagem: rotulo contendo identificação, 

composição,   número   de   lote,   data   de  fabricação, 

Não 

Cotamos 
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   validade, procedência e registro no MS/Anvisa ou no 

inmetro ou ainda informação do registro no órgão de 

controle, se for o caso. 

  

O ORÇAMENTO DEVERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO OU 
CONTER CARIMBO COM CNPJ. 

Tel.: (27) 3768-1001 ou 
E-mail: semus.pmbe@gmail.com 

 
 
 

Vila Velha 09 de outro de 2019. 
 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

08.939.895.0001–36

CEP: 29.106-490

PHARMED

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cristóvão Colombo, VILA VELHA - ES

Avenida América, nº 43
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA 

Estado do Espirito Santo 
“ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020” 

Tel./Fax: (27) 3768 6507 
Compras@boaesperanca.es.gov.br 

Ç Av. Senador Eurico Rezende nº 780, Centro. 

Boa Esperança ES – CEP 29845-000 
CNPJ: 11.431.661/0001-98 

 

 
 

ORÇAMENTO 

 

Secretaria: 
 

  SAÚDE  
 

Processo nº:     
Local de Aplicação:     

Item Quant. Unid. Descrição 
Preço 
Unit. 

Preço 
Total 

MATERIAL DE CONSUMO 
 

 

 

 

1. 

 

 

 
100 

 

 

 

PCT 

ABAIXADOR   DE   LÍNGUA   MADEIRA   COM 100  UND. 

Descartável; Formato convencional liso; Superfície e 

bordas perfeitamente acabadas; Espessura e largura 

uniforme em toda a sua extensão. Medindo 

aproximadamente 14 cm de comprimento, 1,4 cm de 

largura,  0,5  mm  de  espessura;  Embalado  em pacote 

com 100 peças. MARCA ESTILO 

 

 

 

 

R$ 10,90 

 

 

 

 

 

R$ 1.090,00 

 

 

 

 

 

2. 

 

 
 

50 

 

 
 

POTE 

ABAIXADOR DE LINGUA ACRILICO COM 50 UND. 
Pote em material acrílico. Abaixadores de língua 

embalados individualmente dentro do pote. 

Abaixadores com aroma de tutti-frutti e sabor 

adocicado. Dimensões do pote (unidade): L:105 x A:155 

mm 

 

 

 

 

N/C 

 

 

 

3. 120 CX 
AGULHA 13 X 4,5 com cânula siliconizada e bisel 

trifacetado c/100 unidades. MARCA DESCARPACK 

 

R$ 9,00 

 

R$ 1.080,00 

 
 

4. 120 CX 
AGULHA 25 X 6 com cânula siliconizada e bisel 

trifacetado c/ 100 unidades. MARCA LABOR IMPORT 

 

R$ 12,00 

 

R$ 1.440,00 

 
 

5. 150 CX 
AGULHA 25 X 7 com cânula siliconizada e bisel 

trifacetado c/ 100 unidades. MARCA DESCARPACK 

 

R$ 9,00 

 

R$ 1.350,00 

 
 

6. 80 CX 
AGULHA 25 X 8 com cânula siliconizada e bisel 

trifacetado c/ 100 unidades. MARCA DESCARPACK 

 

R$ 12,00 

 

R$ 960,00 

 

7. 70 CX 
AGULHA 40 X 12 com cânula siliconizada e bisel 

trifacetado c/100 unidades. MARCA DESCARPACK 

 

R$ 16,00 

 

R$ 1.120,00 

 

 
8. 

 
 

800 

 
 

UN 

AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10 ML 

Ampola plástica com 10 ML, estéril e aprirogênica, seu 

uso objetiva a diluição e a solubilização de 

medicamentos injetáveis. 

 

 

N/C 
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9. 

 
 

300 

 
 

GALÃO 

AGUA DESTILADA - Apropriada para uso em autoclaves; 

Apropriada para uso em enxágue de vidrarias   e   

instrumentos   de   laboratórios;   Pode ser 

utilizada em  análises  químicas;  Pode  ser utilizada nas 
áreas produtivas que necessitem de água pura, isenta 
de sais solúveis; Embalada em galão de 05 litros. 
MARCA CICLO FARMA 

 

 

R$ 14,00 

 

 

R$ 4.200,00  

 

10. 

 
100 

 
CX 

ÁLCOOL ABSOLUTO - Caixa com 12 unidades cada 

contendo 1L; Validade mínima de 2 anos a partir da 

data da entrega. MARCA CICLO FARMA 

 

R$ 144,00 

 

 

R$ 14.400,00 

 

 

 

 

11. 

 

 
300 

 

 
ROLO 

ALGODÃO HIDRÓFILO - 100% algodão alvejado; 

inodoro; isento de amido; fibras longas; em camadas 

sobrepostas e uniformes; macio; cor branca; boa 

absorvência; enrolado em papel apropriado em toda a 

sua extensão; pacote com 500g. 
MARCA FAROL 

 

 

 

R$ 14,00 

 

 

 

R$ 4.200,00 

 

12. 50 UND 
ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML - BICO RETO EM 

PLÁSTICO LEITOSO. 

N/C  

 

 
13. 

 
 

3.000 

 
 

PCT 

ATADURA CREPON - 12cm de largura x1,8m de comp. 

c/13 fios, constituído de fios de puro algodão 

reforçados proporcionando elasticidade e resistência, 

pct/12 unidades. MARCA TEXCARE 

 

 

R$ 12,00 

 

 

 
R$ 36.000,00 

 

 

 

 

 

 
14. 

 

 

 

 
800 

 

 

 

 
UND 

BANDAGEM ELÁSTICA AUTO-ADESIVA COM ÓXIDO 

ZINCO 

Bandagem elástica auto-adesiva constituída de 100% 

algodão, adesivo com óxido de zinco e linha central 

para sobreposição precisa durante a aplicação. 

Hipoalergênica, tecido de resistência elástica de alta 

compressão, embalagem individual. Apresentação em 

rolo com tamanho aproximado de 10cm x 4,5m. MARCA 
ANJI 

 

 

 

 

 

 

R$ 68,00 

 

 

 

 

 
 

R$ 54.400,00 

 

 

 

 

 

 

 
15. 

 

 

 

 

 

 

4.000 

 

 

 

 

 

 

UN 

BOLSA  COLETORA  DE  URINA  2  LITROS   COMPLETA - 

SISTEMA FECHADO - Desenvolvida para coleta de urina 

em unidades de Saúde, hospitais e clínicas. São 

utilizadas em pacientes com retenção urinária, em pós- 

operatório, em paciente com incontinência urinária, 

dentre outros; Estéril; Fabricada em PVC; Possui tubo 

extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, 

 

 

 

 

 

 

 

N/C 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 

http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade sob o identificador 
310031003100390036003A005000

fls. 185



 
               CDR Brasil Comercial Ltda  
         Rua Antônio Gobbi, 37, Soteco,  
         Vila Velha, ES, 29.106-140. 
         Telefone: +55 (27) 3219-2696 
         E-mail: cdrbrasil.es@gmail.com 

 
 

tubo de drenagem e pontos de coleta de amostra, 

válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte 

para  fixação;  Atóxico  e  Apirogênico;  Descartável, uso 

individual e por procedimento. 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 
100 

 

 

 

 
CX 

BOLSA DE COLOSTOMIA - A bolsa de colostomia 

drenável acompanha um disco protetor de pele e um 

suporte adesivo flexível: Abertura recortável de 19 a 

64mm; Caixa com 10 unidades; Contendo clipe de 

fechamento; Orifício inicial que pode ser ampliado para 

acomodar estomas de qualquer tamanho e formato, 

até  um  diâmetro  máximo  de  64  mm,  o  que  a torna 

ideal   também   para   uso   hospitalar;   Tela perfurada 
fixada à face posterior da bolsa, aumentando o 

conforto quando a bolsa toca a pele; Suporte adesivo 

flexível, que elimina a necessidade de utilizar adesivos 

cirúrgicos; com plástico macio, silencioso e a prova de 

odores. Drenável, permite ser esvaziada. Cor: Opaca 

 

 

 

 

N/C 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

1.200 

 

 

 

UN 

BOTA DE UNNA - Bandagem impregnada com pasta 

contendo óxido de zinco, glicerol, óleo de rícino, água 

deionizada e goma de acácia, embalada 

individualmente em envelope PET/PE leitoso, registro 

na ANVISA como correlato, classe de risco III, com 

medida aproximada de 10,2cm x 9,14m. MARCA 
CURATEC 

 

 

 

R$ 60,00 

 

 
 

R$ 72.000,00 

 

 

 

18. 

 

 

 

600 

 

 

 

UN 

CAIXA COLETORA RESIDUOS - Modelo: perfuro 

cortante; material: papelão ondulado (papelão 

corrugado); tamanho/capacidade: 13 l; norma 

fabricação: NBR 13853; característica confecção: alça 

duplo transporte, revestimento interno evitando 

vazamento. MARCA DESCARPACK 

 

 

 

R$ 9,90 

 

 

 

R$ 5.940,00 
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19. 

 

 

 

 

 

 
1.200 

 

 

 

 

 

 
UND 

CARBOXIMETILCELULOSE  +  BASE  LIPÍDICA  +  PRATA - 

Curativo primário, estéril, não aderente, composto de 

matriz decarboximetilcelulose, de base lipídica, 

impregnada com prata. Com propriedades 

antibacterianas, antibiofilme, com capacidade de 

absorção, hemostasia, debridamento com 

aprisionamento de esfacelos residuais da ferida e 

promovendo a cicatrização. Apresentando 

características de micro - adesividade e permitindo o 

recorte.   Tamanho   aproximado   de   10cm   x   10cm - 

tecnologia lipido-coloide. MARCA URGO 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 98,00 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 117.600,00 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

1.000 

 

 

 

UND 

CARBOXIMETILCELULOSE  +  BASE  LIPÍDICA  - Curativo 

primário, estéril, flexível e adaptável, não aderente, não 

oclusivo, composto por uma rede têxtil 100% de 

poliéster composta por carboximetilcelulose e 

partículas  lipofílicas.  Tamanho  aproximado  de  10cm 

x10cm. - tecnologia lipido-coloide. MARCA URGO 

 

 

 

R$ 90,00 

 

 
 

R$ 90.000,00 

 

 
21. 

 
 

4.000 

 
 

UND 

COLETOR  DE  URINA  SISTEMA  ABERTO  NÃO ESTERIL 

COM CORDÃO - Confeccionada com material 

resistente, translucido e atóxico com capacidade para 

2000 ml. 

 

 

N/C 

 

 

 
22. 

 
 

6.000 

 
 

PCT 

COMPRESSA GAZE - Compressa de gaze hidrófila não 

estéril, 100% algodão. Embalagem com 500 unidades-8 

camadas-5 dobras; 13 fios por cm²-15 cm x 30 cm 

(aberta)-7,5cm x 7,5cm (fechada). MARCA NEVE 

 

 

R$ 45,00 

 

 

 

R$ 270.000,00 

 

 

23. 1.000 RL COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO - Compressa de 

gaze hidrófila com 13 fios por cm², com 8 camadas, em 

tecido tipo tela, em rolo com 91 cm x 91m de 

comprimento, não estéril, uniformemente enrolada, 

com absorção eficiente de fluidos isenta de impurezas, 

amido, substância gordurosas, corantes e alvejante 

Óptico de acordo com a NBR 1418. Embalagem 

individual, íntegra e impermeável, que mantenha o 

material protegido até o momento do uso, contendo 

dados de identificação do material, marca, fabricante, 

lote e prazo de validade. Com registro no ministério da 

saúde. MARCA ORTOFEN 

R$ 69,00 R$ 69.000,00 
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24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.200 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN 

COMPRESSA PARA LIMPEZA DE FERIDAS - Compressa 

para limpeza da pele, feridas e bordas, ação nos 

cuidados de afecções cutâneas perilesionais e 

periestomas, banho a seco, cuidados com a pele 

sensível, auxiliando na hidratação e prevenção de 

lesões. Embaladas em invólucro plástico com sistema 

de abertura abre/fecha autocolante. Contendo 08 

compressas de rayon e poliéster, medindo 

aproximadamente 20 x 28 cm cada, pré-umidificadas 

com água limpa não iônica, surfactante F68, vitamina 

B5, vitamina E, benzoato de sódio e sorbato de 

potássio. Isento de sabão, álcool, perfume e parabenos. 

Pode ser pré-aquecido antes do uso. Contém instruções 

de uso em português, aprovação pela FDA, 

nº de lote e data de validade. MARCA APODAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 29,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 34.800,00 

 

 

 

 

 

 
25. 

 

 

 

 

 
2.500 

 

 

 

 

 
UND 

CURATIVO SECUNDÁRIO ABSORVENTE ANTI- 

ADERENTE 

Curativo estéril para feridas com elevada  capacidade 

de absorção; Possui 05 camadas, sendo a 1ª camada 

externa de apoio protetor, 2ª camada superabsorvente 

de bloqueio e aprisionamento de umidade cerca de 

180g/100cm², 3ª camada de distribuição do exsudato, 

4ª camada de contato anti-aderente de silicone 

perfurado OptiSil e a 5ª camada de filme de proteção 

estéril. Tamanho aproximado 10cm x 10cm. MARCA 
FORYOU 

 

 

 

 

 

 

R$ 35,00 

 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 87.500,00 

 

 

 

 
26. 

 

 

 

300 

 

 

 

CX 

CLORETO    DE    SÓDIO    0,9%    SISTEMA    FECHADO - 

Composição: Cada 100ml contém: cloreto de sódio 

(0,9%); água para injeção q.s.p. 100ml; excipientes: 

água para injeção; Conteúdo eletrolítico: na+ 154 meq; 

osmolaridade 308 mosm/l. ph: 4,5 – 7,0; a solução  

deve ser acondicionada em bolsas e frascos em sistema 

fechado para administração intravenosa; (cx contendo 
30 un c/ 500ml cada).MARCA FRESENIUS 

 

 

 

 

 

R$ 135,00 

 

 

 

 
 

R$ 40.500,00 

 
27. 

 
3.000 

 
UN 

CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% 

ALMOTOLIA 100 ML. Antisséptico tópico, antissepsia 

da pele no pré-operatório. MARCA FARMAX 

 

R$ 3,90 

 

 

R$ 11.700,00  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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28. 

 

 

 

 
600 

 

 

 

 
UND 

CREME DERMATOPROTETOR E HIDRATANTE COM 

PHMB 

Atóxico e hipoalergenico; Composto no mínimo de 

água, polihexanida, triglicérides de cadeia média, 

vitamina A e E, bisabolol, lecitina, lanolina, 

hydroxyethycellulose (HEC), óleo de girassol, óleo de 

copaíba, pelenol, e essência de alecrim. 

Embalagem com no mínimo 100g. MARCA 
BIGUACREAM 

 

 

 

 

 

R$ 65,00 

 

 

 

 

 

 
R$ 39.000,00 

 

 

 

 

 

 

 
 

29. 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

UND 

ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO 

Faixa de medição: 6 mmHg a 304 mmHg; Divisão de 

Escala: 2 mmHg; Precisão: ± 3 mmHg; Livre de látex; 

Manômetro 0 A 300MMhG com anel amortecedor de 

borracha na cor cinza (com selo de aprovação do 

INMETRO); Acompanha Braçadeira FlexPort adulto (25 

a 34cm - diâmetro do braço) em nylon  com 

fechamento em velcro super resistente; Pera 

insufladora; Tubo;  Certificado  de  calibração 

INMETRO; Manual e Garantia; Conexão por FlexiPort 

permite a troca da braçadeira de maneira fácil. 

Garantia mínima de 3 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/C 

 

 

 

 

 

 

 

30. 

 

 

 

 
 

1.500 

 

 

 

 
 

UN 

ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 

Material: composto de tecido 100% algodão com resina 

acrílica impermeabilizante; propriedades físicas: 

hipoalérgico; adesivo: a base de borracha natural e 

resina; aderência: perfeita aderência com boa 

rasgadura; cor: branca; dimensão: largura 10 x 

comprimento 4,5 cm; apresentação: Enrolado em 

carretéis plásticos, com abas, protegidos também por 

capas, que mantém a integridade do produto. MARCA 
MISSNER 

 

 

 

 

 

 

R$ 8,50 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 12.750,00 

 

 

 

 

 

 
31. 

 

 

 

 

 
4.000 

 

 

 

 

 
UN 

ESPARADRAPO MICROPORE -Material: tecido fios de 

algodão; propriedades físicas: hipoalérgico; adesivo: a 

base de borracha natural e resina; aderência: perfeita 

aderência com boa rasgadura; cor: branca; dimensão: 

50mm x 4,5m; apresentação: rolo, com tampa de 

proteção; embalagem: acondicionado em material que 

garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 6,00 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 24.000,00 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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conter identificação do material, dados 

fabricante/importador,   número   lote/serie, condições 

de   armazenamento   e   demais   instruções  conforme 
resolução RDC nº 185, de 22/10/2001, ANVISA e suas 
alterações posteriores; legislação: de acordo com 
legislação atual vigente. MARCA MISSNER 

 

 

 

 

 

32. 

 

 

 

 
 

15 

 

 

 

 
 

UND 

ESTETOSCÓPIO DUPLO CARDIOLÓGICO INOX PRETO 

Características: Possuir design do tubo em e que 

elimina ruídos; Auscultador em aço inox com diafragma 

de alta sensibilidade; Olivas macias e confortáveis; 

Mola ajustável para melhor tensão das hastes nos 

ouvidos; Anel e diafragma mais confortável para os 

pacientes; Garantia de 05 anos; Acompanha: 01 estojo 

com 02 pares extras de olivas macias e rosqueáveis; 01 

membrana para diafragma. Registro ANVISA 

  

 

 

 

 
33. 

 

 

 

250 

 

 

 

UN 

FIXADOR  CITOLÓGICO  100  ML  SISTEMA  AEROSOL   - 

Fórmula especialmente desenvolvida para fixar o 

esfregaço celular em lâmina. De aplicação simples, 

atende especificações técnicas dos profissionais da 

área, frasco de alumínio e sistema aerossol. 

Composição:   Álcool   Etílico,   Polietileno   Glicol,  Água 

Purificada e Propelente Butano. MARCA ADLIN 

 

 

 

 

R$ 15,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 3.750,00 

34. 300 UN 
GEL CONDUTOR - Gel Condutor para Ultrassom e 

Correntes Incolor 300g. Recipiente: Almotolia. MARCA 
ASFER 

 

R$ 8,00 

 

R$ 2.400,00 

 

 
 

35. 

 

 
600 

 

 
UND 

GEL COM PHMB - Gel para hidratação e 

descontaminação de feridas agudas e crônicas. 

Composto por betaína, PHMB 0,1% e ureia. 

Apresentação bisnaga contendo aproximadamente 

100ml. MARCA CURATEC 

 

 

R$ 90,00 

 

 
 

R$ 54.000,00 

36. 200 UN 
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% HOSPITALAR, 1.000ml 

Desinfetante hospitalar para superfície fixa. MARCA 
CICLO FARMA 

 

R$ 3,20 

 

R$ 320,00 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIT 

KIT   PAPANICOLAU   TAMANHO   P   -   Composto  por: 

especulo pequeno/escova/luva/espátula de 

ayres/porta lamina com 1 lamina. Características: 

Conjunto de artigos médicos descartáveis destinados 

para exames ginecológicos. Indicação: Tem como 

finalidade auxiliar nos procedimentos ginecológicos e 

na coleta de material para citologia oncótica, clamídia, 

bacterioscopias e secreções em geral. O Kit 

Papanicolau, favorece a realização de um exame 

indolor, comodidade dérmica e elimina o risco de 

contaminação cruzada entre pacientes. Estéril – 

embalado em papel grau cirúrgico (GC). Processo de 

Esterilização: A Óxido de Etileno, e submetidas a todos 

os ensaios físico-químicos e microbiológicos de acordo 

com as normas NBR e Farmacopéia. MARCA KOLPLAST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 4,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 6.750,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIT 

KIT   PAPANICOLAU   TAMANHO   M   -   Composto por: 

especulo pequeno/escova/luva/espátula de 

ayres/porta lamina com 1 lamina. Características: 

Conjunto de artigos médicos descartáveis destinados 

para exames ginecológicos. Indicação: Tem como 

finalidade auxiliar nos procedimentos ginecológicos e 

na coleta de material para citologia oncótica, clamídia, 

bacterioscopias e secreções em geral. O Kit 

Papanicolau, favorece a realização de um exame 

indolor, comodidade dérmica e elimina o risco de 

contaminação cruzada entre pacientes. Estéril – 

embalado em papel grau cirúrgico (GC). Processo de 

Esterilização: A Óxido de Etileno, e submetidas a todos 

os ensaios físico-químicos e microbiológicos de acordo 

com as normas NBR e Farmacopeia. MARCA KOLPLAST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 4,80 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 14.400,00 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIT 

KIT   PAPANICOLAU   TAMANHO   G   -   Composto  por: 

especulo pequeno/escova/luva/espátula de 

ayres/porta lamina com 1 lamina. Características: 

Conjunto de artigos médicos descartáveis destinados 

para exames ginecológicos. Indicação: Tem como 

finalidade auxiliar nos procedimentos ginecológicos e 

na coleta de material para citologia oncótica, clamídia, 

bacterioscopias e secreções em geral. O Kit 

Papanicolau, favorece a realização de um exame 

indolor, comodidade dérmica e elimina o risco de 

contaminação cruzada entre pacientes. Estéril – 

embalado em papel grau cirúrgico (GC). Processo de 

Esterilização: A Óxido de Etileno, e submetidas a todos 

os ensaios físico-químicos e microbiológicos de acordo 

com as normas NBR e Farmacopeia. MARCA KOLPLAST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 5,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 7.800,00 

 

40. 2.500 UN 
KOLLAGENASE POMADA COM CLORANFENICOL. Uso 

Adulto e Pediátrico. Bisnaga contendo 30g. 

N/C  

 

 
41. 

 
 

7 

 
 

ROLO 

LACRE ADESIVO COM PICOTE DE SEGURANÇA PARA 

MALETA  DE  PRIMEIROS  SOCORROS.  Cor:  Vermelho; 

Tamanho: AL.10cm X 5 cm LG; Quantidade de etiqueta 

por rolo: 1.000 etiquetas. 

 

N/C 

 

 

 

 

42. 

 

 
30 

 

 
CX 

LÂMINA      DE      BISTURI      ESTÉRIL      -   Descartável, 

confeccionado em aço inoxidável de primeira 

qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, com 

lâmina perfeitamente  afiada  e adaptável  aos cabos de 

bisturi padrão. Nº 24. Caixa com 100 unidades. 

 

 

 

N/C 

 

 

43. 500 CX 
LANCETA AUTOMÁTICA, CAIXA COM 100 UNIDADES. - 
Disparo  Único.   Ideal  para   uso  Profissional  (Clínicas, 
Hospitais). Molas em Aço Inox; Descartável; Ponta 
Trifacetada (Reduz A Dor). Em Conformidade com a 
NR32 do Ministério do Trabalho. MARCA DESCARPACK 

 

R$ 45,00 

 

R$ 22.500,00 

 

 

 

 

44. 

 

 
15 

 

 
UN 

LANTERNA CLÍNICA DE BOLSO - Confeccionada em 

duro alumínio, com lâmpada de 2,2 volts de alta 

luminosidade; Acionamento através de contato do clip 

no corpo da caneta; funcionamento com duas pilhas 

tipo palito “AAA”. (Pilha já Inclusa). MARCA MIKATOS 

 

 

R$ 45,00 

 

 

 

R$ 675,00 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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45. 

 

 

 

 
2.500 

 

 

 

 
UND 

LOÇÃO OLEOSA A BASE DE AGE E VITAMINAS A e E, 

para proteção da pele de pessoas acamadas e com 

peles sensíveis (dermoprotetor) Também é  usado 

como cicatrizante de feridas. É composto por ácidos 

cáprico e caprílico, lecitina, óleo de girassol clarificado, 

palmitato de retinol, alfa tecoferol, e acetato de 

tecoferol.     Embalagem     em     forma     de  almotolia; 

Apresentação: 200ml. MARCA CURATEC 

 

 

 

 

R$ 16,90 

 

 

 

 
 

R$ 42.250,00 

 

 

 

 

 

46. 

 

 

 

 
 

800 

 

 

 

 
 

PAR 

LUVA  CIRÚRGICA  ESTÉRIL  7.0  –  PAR  -  Desenvolvida 

com a finalidade de promover a proteção de 

profissionais da Saúde durante procedimentos 

cirúrgicos em hospitais, consultórios e clínicas. Estéril. 

Fabricada em Látex Natural. Formato Anatômico. 

Antiderrapante. Lubrificada com pó bio absorvível. 

Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A). Atóxica e 

Apirogênica. Descartável e de uso único. Cada  Unidade 

de Embalagem estéril contendo 1 par de luvas. MARCA 
DESCARPACK 

 

 

 

 

 

 

R$ 3,90 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 3.120,00 

 

 

 

 
47. 

 

 

 

20 

 

 

 

UND 

MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10X1,40M 

A manta térmica é comumente usada em atendimentos 

de resgate e salvamento. Sua função é manter o 

paciente aquecido; Mantém o calor interno e reflete o 

calor externo; Não deformável; Isolante térmico de 

baixo peso; Resistente ao atrito com o solo; 

Cobertor térmico aluminizado. 

 

 

 

 

N/C 

 

 

 

 

48. 

 

 

 

300 

 

 

 

UN 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO OU BOBINA 150MM X 

100M 

Características: Indicadores químicos que mudam de 

cor após entrar em contato com agente esterilizante 

nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno; 

Selagem tripla. MARCA VEDAMAX 

 

 

 

 

R$ 180,00 

 

 

 
 

R$ 54.000,00 

 

 
 

49. 

 

 
300 

 

 
UN 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO OU BOBINA 300MM X 

100M 

Características: Indicadores químicos que mudam de 

cor  após entrar em  contato com  agente   esterilizante 

nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno; 
Selagem tripla.  MARCA VEDAMAX 

 

 

 

R$ 240,00 

 

 
 

R$ 72.000,00 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 

http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade sob o identificador 
310031003100390036003A005000

fls. 193



 
               CDR Brasil Comercial Ltda  
         Rua Antônio Gobbi, 37, Soteco,  
         Vila Velha, ES, 29.106-140. 
         Telefone: +55 (27) 3219-2696 
         E-mail: cdrbrasil.es@gmail.com 

 
 

 

 
50. 

 
 

600 

 
 

RL 

PAPEL LENÇOL EM BOBINA - Medindo 

aproximadamente 70 cm de largura por 50m de 

comprimento. Confeccionado em celulose 100% 

virgem, branco. MARCA PLUMAX 

 

 

R$ 15,90 

 

 

R$ 9.540,00 

 

 

 

51. 

 

 

 

3.500 

 

 

 

UN 

POMADA HIDROGEL COM ALGINATO - COMPOSIÇÃO: 

Água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, 

trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, conservantes 

e carboximetilcelulose, Visco e transparente, Tampa 

Flip- flop; Bisnaga contendo 30g – MARCA CURATEC 

 

 

 

R$ 35,00 

 

 

 

 
R$ 122.500,00 

52. 

 
 
 

350 PCT 
SACOLA PLÁSTICA LEITOSA - Sacola para lixo 

contaminado 50 litros com 100 unidades. MARCA 
PLASTICO JUREMA 

 

R$ 59,00 

 
R$ 20.650,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN 

SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML COM BICO LOOK ROSCA  

COM AGULHA  8MM  X  0,33MM  -  Estéril, uso 

único, transparente, atóxica, com bico que garanta 

conexões seguras e sem vazamentos;  Corpo 

lubrificado, com escala externa gravada, precisa e 

visível; Flange com formato anatômico, para apoio dos 

dedos e que confira estabilidade à seringa quando em 

superfície plana; Êmbolo com ramificações em sua base 

para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos; Êmbolo 

deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a 

impedir a entrada de ar, com anel de retenção de 

borracha fixado em sua extremidade; Embalagem 

individual com selagem eficiente que garanta a 

integridade do produto até o momento de sua 

utilização, permite a abertura e transferência com 

técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 

identificação, procedência, número de lote, data de 

validade e número de registro no Ministério da Saúde; 

Oferece melhor leitura na dosagem através de stopper 

reto e mais fino; Êmbolo reto não se desprende do 

cilindro devido ao anel de retenção; Cilindro siliconado 

que proporciona deslizamento suave; Cilindro 

transparente e com escala nítida; Flange com desenho 

que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação 

ou aspiração; Disponível em embalagem individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 0,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 27.000,00 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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(blister), com agulha (a agulha vai conectada no bico da 

seringa). Utilizada usualmente para insulina; Marcação 

com alto grau de precisão, traços e números de 

inscrição   claros,   legíveis   e   isentos  de   falhas  até o 

momento  da  utilização;  Escala  numerada  em   traços 
longos a cada 10 U.I. e a secundária a cada 2 U.I.; feitas 
com tinta atóxica em azul ou preta. MARCA 
DESCARPACK  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UND 

SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA COM BICO 

LOOK ROSCA - Estéril, uso único, transparente, atóxica, 

com bico que garanta conexões seguras e sem 

vazamentos; Corpo lubrificado, com escala externa 

gravada, precisa e visível; Flange com formato 

anatômico, para apoio dos dedos e que confira 

estabilidade à seringa quando em superfície plana; 

Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a 

aplicação sem deslize dos dedos; Êmbolo deslizável, 

ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a 

entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado 

em sua extremidade; Embalagem individual com 

selagem eficiente que garanta a integridade do  

produto até o momento de sua utilização, permite a 

abertura e transferência com técnica asséptica, 

trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade e 

número de registro no Ministério da Saúde; Oferece 

melhor leitura na dosagem através de stopper reto e 

mais fino; Êmbolo reto não se desprende do cilindro 

devido ao anel de retenção; Cilindro siliconado que 

proporciona deslizamento suave; Cilindro transparente 

e com escala nítida; Flange com desenho que facilita à 

adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; 

Sem agulha; Aplicação; Segurança contra vazamentos 

ou acidentes na aspiração; Escala nítida que permite 

fácil leitura da dosagem do fluído; Fabricadas a partir 

de resinas de polipropileno que proporciona maior 

transparência; Siliconado internamente, garantindo 

suavidade   no   deslize   e   no   controle   preciso   para 

aplicação e aspiração de medicamentos. MARCA 
DESCARPACK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 0,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 1.600,00 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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55. 

 

 

 

 

 
5.000 

 

 

 

 

 
UND 

SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA COM BICO 

LOOK ROSCA - Estéril, uso único, transparente, atóxica, 

com bico que garanta conexões seguras e sem 

vazamentos; Corpo lubrificado, com escala externa 

gravada, precisa e visível; Flange com formato 

anatômico, para apoio dos dedos e que confira 

estabilidade à seringa quando em superfície plana; 

Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a 

aplicação  sem  deslize  dos  dedos;  Êmbolo  deslizável, 

ajustado  ao  corpo  da  seringa,  de  modo  a  impedir a  
entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado 
em sua extremidade; Embalagem individual com 
selagem eficiente que garanta a integridade do  produto 
até o momento de sua utilização, permite a abertura e 
transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de validade e número de registro 
no Ministério da Saúde; Oferece melhor leitura na 
dosagem através de stopper reto e mais fino; Êmbolo 
reto não se desprende do cilindro devido ao anel de 
retenção; Cilindro siliconado que proporciona 
deslizamento suave; Cilindro transparente e com escala 
nítida; Flange com desenho que facilita à adaptação dos 
dedos durante a aplicação ou aspiração; Sem agulha; 
Aplicação; Segurança contra vazamentos ou acidentes 
na aspiração; Escala nítida que permite fácil leitura da 
dosagem do fluído; Fabricadas a partir de resinas de 
polipropileno que proporciona maior transparência; 
Siliconado internamente, garantindo suavidade no 
deslize e no controle preciso para aplicação e aspiração 
de medicamentos. MARCA DESCARPACK 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 0,39 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 1.950,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERINGA   DESCARTÁVEL  10   ML  SEM  AGULHA  COM 

BICO LOOK ROSCA - Estéril, uso único, transparente, 

atóxica, com bico que garanta conexões seguras e sem 

vazamentos; Corpo lubrificado, com escala externa 

gravada, precisa e visível; Flange com formato 

anatômico, para apoio dos dedos e que confira 

estabilidade à seringa quando em superfície plana; 

Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a 

aplicação sem deslize dos dedos; Êmbolo deslizável, 
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http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade sob o identificador 

310031003100390036003A005000

fls. 197



 
               CDR Brasil Comercial Ltda  
         Rua Antônio Gobbi, 37, Soteco,  
         Vila Velha, ES, 29.106-140. 
         Telefone: +55 (27) 3219-2696 
         E-mail: cdrbrasil.es@gmail.com 

 
 

 

 
56. 

 
 

8.000 

 
 

UND 

ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a 

entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado 

em sua extremidade; Embalagem individual com 

selagem eficiente que garanta a integridade do  

produto até o momento de sua utilização, permite a 

abertura e transferência com técnica asséptica, 

trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade e 

número de registro no Ministério da Saúde; Oferece 

melhor leitura na dosagem através de stopper reto e 

mais fino; Êmbolo reto não se desprende do cilindro 

devido  ao  anel  de  retenção;  Cilindro  siliconado  que 

proporciona deslizamento suave; Cilindro transparente 
entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado 
em sua extremidade; Embalagem individual com 
selagem eficiente que garanta a integridade do  produto 
até o momento de sua utilização, permite a abertura e 
transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de validade e número de registro 
no Ministério da Saúde; Oferece melhor leitura na 
dosagem através de stopper reto e mais fino; Êmbolo 
reto não se desprende do cilindro devido ao anel de 
retenção; Cilindro siliconado que proporciona 
deslizamento suave; Cilindro transparente e com escala 
nítida; Flange com desenho que facilita à adaptação dos 
dedos durante a aplicação ou aspiração; Sem agulha; 
Aplicação; Segurança contra vazamentos ou acidentes 
na aspiração; Escala nítida que permite fácil leitura da 
dosagem do fluído; Fabricadas a partir de resinas de 
polipropileno que proporciona maior transparência; 
Siliconado internamente, garantindo suavidade no 
deslize e no controle preciso para aplicação e aspiração 
de medicamentos. MARCA DESCARPACK 

 

 

R$ 0,59 

 

 

 

 
 

R$ 4.720,00 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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57. 

 

 

 

 
200 

 

 

 

 
UN 

SONDA FOLEY Nº 10 - Conector Universal do sistema 

de escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 

Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, 

siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície 

extremamente lisa; Descartável, estéril; Balão 

simétrico, fino e resistente ao volume proposto; 

Modelo: 2 vias 

 

 

 

 

 

N/C 

 

 

 

 

 

 
58. 

 

 

 

 
350 

 

 

 

 
UN 

SONDA FOLEY Nº 12 - Conector Universal do sistema 

de escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 

Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, 

siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície 

extremamente lisa; Descartável, estéril; Balão 

simétrico, fino e resistente ao volume proposto; 

Modelo: 2 vias 

 

 

 

 

N/C 

 

 

 

 

 

 

 
59. 

 

 

 

 
350 

 

 

 

 
UN 

SONDA FOLEY Nº 14 - Conector Universal do sistema 

de escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 

Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, 

siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície 

extremamente lisa; Descartável, estéril; Balão 

simétrico, fino e resistente ao volume proposto; 

Modelo: 2 vias 

 

 

 

 

N/C 

 

 

 

 

 

 

 
60. 

 

 

 

 
350 

 

 

 

 
UN 

SONDA FOLEY Nº 16 - Conector Universal do sistema 

de escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 

Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, 

siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície 

extremamente lisa; Descartável, estéril; Balão 

simétrico, fino e resistente ao volume proposto; 

Modelo: 2 vias 

 

 

 

 

 

N/C 

 

 

61. 250 UN 
SONDA  FOLEY  Nº  18  - Conector  Universal do sistema 

de escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 

 

N/C 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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   Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, 

siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície 

extremamente lisa; Descartável, estéril; Balão 

simétrico, fino e resistente ao volume proposto; 

Modelo: 2 vias 

  

 

 

 

 

 

62. 

 

 

 

 
 

200 

 

 

 

 
 

UN 

SONDA FOLEY Nº 20 - Balão resistente a alta pressão e 

de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro 

interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; 

Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento 

e esvaziamento do balão durante sua utilização; 

Conector universal que permite perfeita adaptação em 

qualquer tipo de bolsa coletora; Fácil inserção no canal 

uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; 2 

vias; 

 

 

 

 

 

 

N/C 

 

 

 

 

 

 

63. 

 

 

 

 
 

6.000 

 

 

 

 
 

UN 

SONDA  URETRAL DE ALIVIO  DESCARTAVEL  –  Nº  10 - 

Sonda de alivio (uretral) nº 10 estéril; confeccionado 

em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, 

atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 

extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de 

rebarbas; dotada de um orifício dimensionado de 

acordo com o calibre de cada sonda, apresentando 

diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e  regular 

em toda a superfície. MARCA SOLIDOR 

 

 

 

 

 

R$ 0,90 

 

 

 

 

 

 

R$ 5.400,00 

 

 

 

 

 

 

64. 

 

 

 

 
 

14.000 

 

 

 

 
 

UN 

SONDA  URETRAL  DE ALIVIO  DESCARTAVEL  -  Nº  12 - 

Sonda de alivio (uretral) nº 12 estéril; confeccionado 

em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, 

atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 

extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de 

rebarbas; dotada de um orifício dimensionado de 

acordo com o calibre de cada sonda, apresentando 

diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e  regular 

em toda a superfície. MARCA SOLIDOR 

 

 

 

 

 

R$ 0,95 

 

 

 

 
 

R$ 13.300,00 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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65. 

 

 

 

 
 

5.000 

 

 

 

 
 

UN 

SONDA URETRAL DE ALIVIO DESCARTAVEL  -   Nº   14  - 

Sonda de alivio (uretral) nº 14 estéril; confeccionado 

em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, 

atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 

extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de 

rebarbas; dotada de um orifício dimensionado de 

acordo com o calibre de cada sonda, apresentando 

diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e  regular 

em toda a superfície. MARCA SOLIDOR 

 

 

 

 

 

R$ 0,98 

 

 

 

 

 

 

R$ 4.900,00 

66. 5.000 UN SONDA URETRAL DE ALIVIO DESCARTAVEL - Nº 16 – 
Sonda de alivio (uretral) nº 16 estéril; confeccionado 

em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, 

atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 

extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de 

rebarbas; dotada de um orifício dimensionado de 

acordo com o calibre de cada sonda, apresentando 

diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular 

em toda a superfície. MARCA SOLIDOR 

R$ 1,10 R$ 5.500,00 

 

 

 

 

 

 

 
67. 

 

 

 

 

 

 

1.500 

 

 

 

 

 

 

UN 

SONDA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM 

PRESERVATIVO  MASCULINO,  ESTÉRIL  E  ATÓXICO  - 

Equipo para incontinência em adultos (incontinência 

urinária) com preservativo estéril e atóxico. O produto 

médico é constituído de um tubo de PVC cristal, cujo 

diâmetro é de 4,8 x 3,8 mm. Uma das extremidades do 

tubo é aberta. A outra extremidade do tubo possui um 

conector de PVC crepe ao qual está acoplado um 

preservativo constituído de látex. O produto médico é 

esterilizado  com   óxido  de   etileno  e   embalado   em 

blister de papel grau cirúrgico. 

 

 

 

 

 

 

N/C 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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68. 

 

 

 

 

 

 

2.500 

 

 

 

 

 

 

UND 

SOLUÇÃO         ALCOÓLICA         DEDIGLICONATO       DE 

CLOREXIDINA A 0,5%. Indicado como antisséptico 

tópico com ação antifúngica e bactericida, capaz de 

eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto gram- 

negativas. Ideal para desinfecção e lavagens de mãos. 

Possui também ação bacteriostática, inibindo a 

proliferação bacteriana. Utilizado na degermação das 

mãos dos profissionais que trabalham em áreas  

críticas, também em banhos pré-cirúrgicos de 

pacientes, recém-nascidos e pacientes sensíveis aos 

compostos    iodados.    Produto    de    uso    adulto    e 

pediátrico. Almotolia com 100 ml. MARCA FARMAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 2,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 5.750,00 

69. 25 UN 
SUPORTE DE PAREDE - Em metal para Coletor de 

Perfuro Cortante de Papelão 13 Litros. MARCA 
DESCARPACK 

 

R$ 32,00 

 

R$ 800,00 

 
70. 

 
3.000 

 
UN 

SULFADIAZINA DE PRATA - Sulfadiazina de Prata 1% + 

nitrato de cerio hexaidratado 0,4%; Creme hidrofílico; 

Tampa Flip-flop; Bisnaga com 50g. 

 

N/C 

 

 

 

 

 
 

71. 

 

 

 
50 

 

 

 
UN 

TERMÔMETRO   CLÍNICO   DIGITAL   HASTE   FLEXÍVEL - 

Prova d'água; Alarme sonoro; Memória da última 

leitura; Indicação do nível de bateria; Desligamento 

automático; Manual explicativo; Haste flexível 

emborrachada; Resistente à quedas; Bateria já  inclusa; 

Reg. ANVISA. MARCA INCOTERM 

 

 

 

R$ 35,00 

 

 

 

R$ 1.750,00 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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72. 

 

 

 

 

 

 
60 

 

 

 

 

 
 

CX 

TESTE GRAVIDEZ - BETA HCG - Finalidade: Teste rápido 

para detecção qualitativa de Gonadotrofina Coriônica 

humana. 

Características: Armazenagem à temperatura 

ambiente. 

Resultado em 5 minutos. 

Amostras: Soro e urina. 

Sensibilidade: 25 mUI/mL. 

Especificidade: > 99%. 

Registro ANVISA: 

Apresentação: Kits c/50 testes 

 

 

 

 

 

 

 

N/C 

 

 

 
73. 

 
550 

 
CX 

ÁLCOOL LIQUIDO A 70% - Caixa com 12 unidades cada 

contendo 1L; Validade mínima de 2 anos a partir da 

data da entrega. MARCA CICLO FARMA 

 

R$ 7,90 

 

R$ 4.345,00 

 
74. 

 
550 

 
CX 

ALCOOL GEL 70% - Contendo 1 Litro, Antisséptico; Gel 

transparente; Incolor; Validade mínima de 2 anos a 

partir da data da entrega; Caixa com 12 unidades. 

MARCA CICLO FARMA 

 

R$ 9,90 

 

R$ 5.445,00 

 

 

 

 
 

75. 

 

 

 

10.000 

 

 

 

UN 

AVENTAL DESCARTÁVEL DE USO MÉDICO HOSPITALAR 

MANGA LONGA COM 30gr - Não Estéril; Fabricado em 

TNT (Tecido Não tecido) 100% polipropileno; Possui 

elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e 

pescoço;  Atóxico  e  Apirogênico; Descartável e  de uso 

único; Cor branco; tamanho: 150cm comprimento. 
MARCA PROTECTME 

 

 

 

R$ 6,90 

 

 

 

 
R$ 69.000,00 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CX 

LUVA  DE  PROCEDIMENTO  TAMANHO  PP  - Material: 

legislação natural 100 %; formato: legislação; textura: 

legislação; propriedades legislação: alta sensibilidade 

ao tato, boa elasticidade, resistente a legislação, 

legislação, epirogênica; punho: arredondado de forma 

a manter perfeita legislação; 15 legislação: com talco; 

comprimento: comprimento 25 cm; desenho: 

ambidestra; esterilidade: não legislação; uso: legislação 

embalagem: acondicionado em material que garanta a 

integridade do produto; rotulagem: deverá conter 

legislação do material, dados fabricante/importador, 

número lote, legislação de armazenamento e demais 

legislação; registro: registro no legislação da legislação 

conforme legislação RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa 

e suas legislação; legislação: de acordo com legislação 

atual vigente e atendimento a norma NBR 13392; caixa 

100 unidades. MARCA DESCARPACK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 75,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 22.500,00 

 
77. 

 
1000 

 
CX 

LUVA   DE   PROCEDIMENTO  TAMANHO  P   - Material: 
legislação natural 100 %; formato: legislação; textura: 

legislação;  propriedades  legislação:  alta  sensibilidade 

ao tato, boa elasticidade, resistente a legislação, 

legislação, epirogênica; punho: arredondado de forma 

a manter perfeita legislação; 16 legislação: com talco; 

comprimento: comprimento 25 cm; desenho: 

ambidestra; esterilidade: não legislação; uso: legislação 

embalagem: acondicionado em material que garanta a 

integridade do produto; rotulagem: deverá conter 

legislação do material, dados fabricante/importador, 

número lote, legislação de armazenamento e demais 

legislação; registro: registro no legislação da legislação 

conforme legislação RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa 

e suas legislação; legislação: de acordo com legislação 

atual vigente e atendimento a norma NBR 13392; caixa 

100 unidades. MARCA DESCARPACK 

 

 

R$ 75,00 

 

 

 
R$ 75.000,00 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CX 

LUVA  DE  PROCEDIMENTO  TAMANHO  M  -  Material: 

legislação natural 100 %; formato: legislação; textura: 

legislação; propriedades legislação: alta sensibilidade 

ao tato, boa elasticidade, resistente a legislação, 

legislação, epirogênica; punho: arredondado de forma 

a manter perfeita legislação; 16 legislação: com talco; 

comprimento: comprimento 25 cm; desenho: 

ambidestra; esterilidade: não legislação; uso: legislação 

embalagem: acondicionado em material que garanta a 

integridade do produto; rotulagem: deverá conter 

legislação do material, dados fabricante/importador, 

número lote, legislação de armazenamento e demais 

legislação; registro: registro no legislação da legislação 

conforme legislação RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa 

e suas legislação; legislação: de acordo com legislação 

atual vigente e atendimento a norma NBR 13392; caixa 

100 unidades. MARCA DESCARPACK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 75,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 75.000,00 

 

 

 

 

 

 

 
 

79. 

 

 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

 

 

CX 

LUVA  DE  PROCEDIMENTO  TAMANHO  G   -  Material: 

legislação natural 100 %; formato: legislação; textura: 

legislação; propriedades legislação: alta sensibilidade 

ao tato, boa elasticidade, resistente a legislação, 

legislação, epirogênica; punho: arredondado de forma 

a manter perfeita legislação; 16 legislação: com talco; 

comprimento: comprimento 25 cm; desenho: 

ambidestra; esterilidade: não legislação; uso: legislação 

embalagem: acondicionado em material que garanta a 

integridade do produto; rotulagem: deverá conter 

legislação   do   material,  dados fabricante/importador, 

número  lote,  legislação  de  armazenamento  e demais 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 75,00 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 60.000,00 
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   legislação; registro: registro no legislação da legislação 

conforme legislação RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa 

e suas legislação; legislação: de acordo com legislação 

atual vigente e atendimento a norma NBR 13392; caixa 

100 unidades. MARCA DESCARPACK 

  

 

 

 

 
80. 

 

 

 

7.000 

 

 

 

CX 

MÁSCARA      CIRURGICA,      TRIPLA      BRANCA    COM 

ELÁSTICO - Elásticos livres de látex para maior 

conforto; Fabricada em não tecido 100% polipropileno; 

Não inflamável; Hipoalérgica; Clipe nasal ajustável 

totalmente revestido; Filtragem de no mínimo 95% de 

eficácia; Uso médico hospitalar; Caixa com 50 unidades 

cada. MARCA NEVE 

 

 

 

R$ 65,00 

 

 

 
R$ 455.000,00 

 

 

 

 
81. 

 

 

 

10.000 

 

 

 

UND 

MASCARA PFF-2(S) - Respirador semifacial descartável, 

classe PFF2 (s), modelo dobrável, sem válvula de 

exalação, formado por filtro com tratamento 

eletrostático, TNT na parte interna, clip nasal externo 

em metal que facilita a vedação, elásticos de látex e 

presilhas plásticas. Oferece proteção contra poeiras, 

névoas não oleosas e fumos. MARCA PROTECTME 

 

 

 

 

R$ 6,90 

 

 

 

 
R$ 69.000,00 

 

 

 

82. 

 

 

60 

 

 

UND 

TERMÔMETRO   DIGITAL   INFRAVERMELHO PORTÁTIL 
Especificações mínimas: Termômetro digital 
infravermelho portátil, tipo pistola, com pilhas inclusas, 
com  mira  laser, display LCD  iluminado; faixa de leitura 
em °C ou °F com escala entre: - 50+300°C; resolução do 
display: 0,1°C/F. MARCA BIOLAND 

 

 

 

R$ 210,00 

 

 

 

 
R$ 12.600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. 

 

 

 

 

 

 

 
1.000 

 

 

 

 

 

 

 
PCT 

TOUCA       DESCARTAVEL       BRANCA       -      Material: 

polipropileno; propriedades físicas: atóxica, permeável; 

gramatura: 30g/m²; tamanho: único; cor: branca; 

acabamento: sanfonada; esterilidade: não estéril; 

embalagem: acondicionado em material que garanta a 

integridade do produto; rotulagem: deverá conter 

identificação do material, dados 

fabricante/importador, número lote/serie, condições 

de armazenamento e demais instruções conforme 

resolução RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e suas 

alterações posteriores; legislação de acordo com 

legislação atual vigente; unidade de fornecimento: Pct 

com 100 unidades. MARCA ANADONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 30,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 30.000,00 
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84. 

 

 
 

1.000 

 

 
 

UN 

REPELENTE  CONTRA  INSETOS  TIPO SPRAY, 

100ml - Alta eficácia contra picadas de insetos 

transmissores de doenças para GESTANTES. 

Repelente de maior concentração, que evita a perda na 

hora da aplicação  e  protege de insetos  como  o  Aedes 

aegypti  transmissor  de  Dengue,  Zika,  Chikungunya e 

febre amarela, o Aedes Albopictus transmissor de 

Dengue, Zika, chikungunya, o Anófeles, transmissor da 

malária e o Culex causador da filariose. Proporciona até 

10 horas de proteção para toda a família, com 25% de 

Icaridina, sem componentes tóxicos hipoalergênico, sem 

perfume e não interage com o protetor solar. MARCA 

MOSKITOFF 

 

 

 

R$ 29,00 

 

 
 

R$ 29.000,00 

85. 100 CX 
AGULHA 25 X 5,5 com cânula siliconizada e bisel 

trifacetado c/100 unidades. MARCA LABOR IMPORT 

R$ 24,00 R$ 2.400,00 

 

 
86. 

 
 

40 

 
 

UND 

PROTETOR  SOLAR,  FPS 60,  contendo  200ml, 60x UBS, 

20  X  UVA.  Livre  de  óleo,  hipoalérgico,  vitamina  E. 

fragrância suave, toque suave, resistente a água e suor. 

Não contém oxibenzona. Apresentar amostra 

N/C 
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87. 

  SERINGA DESCARTÁVEL 01ML LUER SLIP com Agulha 
13mm x 0,45mm - Estéril, uso único, transparente, 
atóxica, com bico que garanta conexões seguras e sem 
vazamentos; Corpo lubrificado, com escala externa 
gravada, precisa e visível; Flange com formato 
anatômico, para apoio dos dedos e que confira 
estabilidade à seringa quando em superfície plana; 
Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a 
aplicação sem deslize dos dedos; Êmbolo deslizável, 
ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a 
entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado 
em sua extremidade; Embalagem individual com 
selagem eficiente que garanta a integridade do  
produto até o momento de sua utilização, permite a 
abertura e transferência com técnica asséptica, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de validade e 
número de registro no Ministério da Saúde; Oferece 
melhor leitura na dosagem através de stopper reto e 
mais fino; Êmbolo reto não se desprende do cilindro 
devido ao anel de retenção; Cilindro siliconado que 
proporciona deslizamento suave; Cilindro transparente 
e com escala nítida; Flange com desenho que facilita à 
adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração. 
Disponível em embalagem individual (blister), com 
agulha (a agulha vai conectada no bico da seringa). 
Utilizada usualmente para insulina. 
Marcação - Com alto grau de precisão, traços e 
números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas 
até o momento da utilização; Escala numerada em 
traços longos a cada 10 U.I. e a secundária a cada 2 U.I.; 
feitas com tinta atóxica em azul ou preta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88. 2.500 UND 
Tubo PS 12x75MM, com tampa 
Pacote com 500 unidades, tubo transparente. MARCA 
VASCUPLAST 

 

R$ 50,00 

 

R$ 125.000,00 

 

89. 2.000 UND 
TESTE   RÁPIDO   COVID   -   Detecção   qualitativa   de 

anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19; Sensibilidade (IgG 

 

N/C 
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   + IgM) com pelo menos 7 dias de início dos 

sintomas: 94,51%; Sensibilidade (IgG + IgM) 

com menos de 7 dias de início dos sintomas: 

69,05%; Sensibilidade (IgG + IgM) entre 7 e 14 

dias de início dos sintomas: 89,39%; 

Sensibilidade (IgG + IgM) após 14 dias de início 

dos sintomas: 96,94%; Especificidade (IgG + 

IgM): 98,7%; Armazenamento: 2 a 30°C; 

Amostra: sangue total, soro ou plasma; 

Volume de Amostra: 20 uL para sangue total e 

10 uL para soro/plasma; embalagem contendo 

número do registro e normas técnicas de 

acordo com Anvisa lote e validade Validade: 24 

meses após a 

entrega. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
90. 

 

 

 

 

 

 

 
350 

 

 

 

 

 

 

 
UND 

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO OU 
ÁLCOOL EM 

GEL - com reservatório para sabonete líquido 

ou álcool gel. Injetada em plástico ABS branco, 

possui sistema de válvula, visor cristal 

transparente, o que permite o controle da 

substituição do sabonete, fundo e botão na 

cor branco. Acompanha chave plástica, tampa 

do reservatório e kit contendo buchas e 

parafusos para fixação na parede. 

Disponível na cor: Branco 
Capacidade do reservatório: 
1000mL 
Medidas: 235mm (altura) x 110mm (largura) x 
112mm (profundidade). 
Material: Plástico 
Tipo de instalação: De parede 
MARCA TRILHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 59,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 

31.500,00 
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91. 

 

 
100 

 

 
UND 

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA interfolha; 

visor transparente para facilitar o 

abastecimento; fabricado em: polietileno; 

dimensões de: 13,5 cm de profundidade; 26,5 

cm de largura e 31 cm de altura; 

alta resistência a impacto; cor: branca 
MARCA TRILHA 

 

 

 

R$ 

190,00 

 

 

 
 

R$ 

19.000,00 

 

 

 
  

93. 

 

 

 

400 

 

 

 

FARDOS 

PAPEL TOALHA interfolhado extra branco, 

fabricados com 100% celulose virgem de 

altíssima qualidade, com alta absorção e 

resistência ao úmido, acondicionados em 

embalagens de papel Kraft, práticas e seguras, 

interfoliado com 2 dobras com 1000 folhas de 

22,5 x 21 

cm. Embalagem com 05 pacotes. MARCA 
PLUMAX 

 

 

 

R$ 29,00 

 

 

 

 
R$ 

11.600,00 

 

94. 

 
400 

 
UND 

ALCOOL GEL 70% Contendo 1 Litro, Anti-
Septico; Gel 

transparente; Incolor; Tampa Flip Top; 

Validade mínima de 2 anos a partir da data da 

entrega. 

MARCA CICLO FARMA 

 

R$ 9,90 

 

 

R$ 

3.960,00 

 

 

 
96. 

 
 

300 

 
 

UND 

SABONETE LÍQUIDO - aplicação: para lavagem 

das mãos; fragrância: erva-doce; 

acondicionamento: bombona 5 l; rotulagem: 

rotulo contendo identificação, 

composição,   número   de   lote,   data   de  
fabricação, validade, procedência e registro no 
MS/Anvisa ou no inmetro ou ainda informação 
do registro no órgão de controle, se for o caso. 
MARCA PROLINK 

 

 

 

R$ 45,00 

 

 

 
R$ 

13.500,00 

O ORÇAMENTO DEVERÁ SER EM PAPEL 
TIMBRADO OU CONTER CARIMBO COM CNPJ. 

Tel.: (27) 3768-1001 ou 
E-mail: semus.pmbe@gmail.com 
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 CDR Brasil Comercial Ltda  
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 Validade da Proposta: 90 dias 
 Prazo de Pagamento: 30 dias 
 Frete e demais despesas inclusos 
 PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS 
 
 

 
Vila Velha, 23 de setembro de 2020. 

 
 
 

 

 
_______________________________________________ 

CARIMBO E ASSINATURA  
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DECLARAÇÃO 

 

Eu Ana Rosa Marin Silva, secretária de saúde do município de Boa Esperança 

ES, declaro para os devidos fins que os links que seguem anexos a este 

processo são autênticos e comprovam as informações aqui expostas: 

 

http://mariocampos.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/ATA-REG.-PRE%C3%87OS-038-

2020-MAT.-M%C3%89DICO-HOSPITALAR.pdf 

www.cajati.sp.gov.br 

https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-

contratos/secretaria-de-administracao/atas-de-registro-de-precos/ata-de-registro-de-precos-

2020 

https://www.peritiba.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/138785 

https://portaldecompras.vitoria.es.gov.br/editais/atas.html 

https://santaleopoldina-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=41 

https://pinheiros-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=41 

http://transparencia.cariacica.es.gov.br/Ata.Lista.aspx?MunicipioID=1&exercicio=2020&secret

ariaid=38 

https://www.sooretama.es.gov.br/transparencia/ata?fkentidade=2&data1=01%2F01%2F2020

&data2=31%2F12%2F2020&search= 

https://montanha-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=41 

http://transparencia.serra.es.gov.br/Ata.Detalhes.aspx?municipioId=1&AtaId=2556&exercicio

=2020 

https://www.presidentekennedy.es.gov.br/transparencia/ata?fkentidade=3&data1=01%2F01

%2F2020&data2=31%2F12%2F2020&fksituacao=&search=80 

https://www.presidentekennedy.es.gov.br/transparencia/ata?fkentidade=3&data1=01%2F01

%2F2020&data2=31%2F12%2F2020&fksituacao=&search=DESTAQUE 

https://colatina-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=41 
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https://colatina-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=41
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https://linhares-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=41 

https://www2.santateresa.es.gov.br/transparencia/ata 

www.novavenecia.es.gov.br 

 

 

Boa Esperança-ES, 26 de outubro de 2020. 

 

  

 

 

ANA ROSA MARIN SILVA 

Secretária de Saúde 
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Cleuton Ladislau 
Controlador Geral do Município 

 

Boa Esperança, 28 de outubro de 2020.

De: Comissão Especial de Monitoramento e Equilíbrio das Contas Públicas - CEMEP
Para: Gabinete do Prefeito Municipal

Referência:
Processo nº 4090/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 496/2020

Autoria: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAÚDE
PARA MULHER NA GESTAÇÃO, EPIs E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Emitir Manifestação

Ação realizada: Manifestado

Descrição: Segue anexo parecer da comissão.

Próxima Fase: Providenciar
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Telefone: (27) 3768 6547 | E-mail: gabienete@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br  

 

Boa Esperança/ES, 27 de outubro de 2020. 

 

PARECER CEMEP Nº 479/2020 

 

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

LAURO VIEIRA DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Assunto: Parecer referente ao Processo nº 4.090/2020 – PARECER 

 

 

Após análise desta Comissão, opinamos pelo DEFERIMENTO do pedido, baseado no 

Decreto nº 6.368/2020 que Dispõe sobre medidas que visem a contenção de despesas, 

restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro no âmbito da administração 

municipal e dá outras providências" e Portaria nº 8.367/2020 que "Designa Comissão 

Especial de Monitoramento e Equilíbrio das Contas Públicas - CEMEP, do Município de 

Boa Esperança/ES". 

 

É o parecer, S. M. J. 

 
 
HELTON FERREIRA DE MOURA 
Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos 
 
 
SEDRICK VASCONCELOS LOPES 
Gerente Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade 
 
 
GABRIELA PRADO SANTOS 
Gerente Estratégico de Gestão Administrativa 
 
 
JAISCLÉRIO DOS SANTOS CERQUEIRA 
Gerente Operacional de Regulação 
 
 
CLEUTON LADISLAU 
Controlador-Geral do Município 
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FLÁVIO CRISTO DE OLIVEIRA  
Gerente Estratégico de Gestão do Gabinete do Pref. 

 
 

Lauro Vieira da Silva 
Prefeito Municipal 

 

Boa Esperança, 28 de outubro de 2020.

De: Gabinete do Prefeito Municipal
Para: Gerência Estratégica de Compras e Suprimentos

Referência:
Processo nº 4090/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 496/2020

Autoria: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAÚDE
PARA MULHER NA GESTAÇÃO, EPIs E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Providenciar

Ação realizada: Autorizado

Descrição: Ao setor para análises e providências.

Próxima Fase: Analisar e Elaborar Mapa de Classificação de Proposta

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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Boa Esperança, 01 de dezembro de 2020.  
De: Gerência Estratégica de Compras e Suprimentos 
Para: Secretaria Municipal de Fazenda 
 
Referência: 
Processo nº 4090/2020 
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 496/2020 
 
Autoria:
 
Ementa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAÚDE
PARA MULHER NA GESTAÇÃO, EPIs E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19
   

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
 
 
Fase Atual: Analisar e Elaborar Mapa de Classificação de Proposta  
 
Ação realizada: Elaborado  
 
Descrição: SEGUE PARA DOTAÇÃO/LICITAÇÃO.
 
Próxima Fase: Providenciar
 
  
 

Helton Ferreira de Moura 
Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos 
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COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALARES 

 

End. Rua Luiza Grinalda n° 550 Loja 10; 
Cep: 29.100-240; Centro – Vila Velha /ES 
Telefax: 27 3229-2297 E-MAIL: fenixmed@bol.com.br 
CNPJ N° 14.595.915/0001-00 

INSC. ESTADUAL N° 082.834.38-5 
INSC. MUNICIPAL N° 15.851-0 

 

 

OORRÇÇAAMMEENNTTOO      
 

 

Secretaria: 
Municipal de Saúde  

Processo 
nº: 4.090/2020 

Local de Aplicação:   

  

Item Quant. Unid. Descrição 
Preço 
Unit. 

Preço 
Total 

01 

100 CX 

BOLSA DE COLOSTOMIA - A bolsa de 

colostomia drenável acompanha um disco 

protetor de pele e um suporte adesivo 

flexível: Abertura recortável de 19 a 64mm; 

Caixa com 10 unidades; Contendo clipe de 

fechamento; Orifício inicial que pode ser 

ampliado para acomodar estomas de qualquer 

tamanho e formato, até um diâmetro máximo 

de 64 mm, o que a torna ideal também para 

uso hospitalar; Tela perfurada fixada à face 

posterior da bolsa, aumentando o conforto 

quando a bolsa toca a pele; Suporte adesivo 

flexível, que elimina a necessidade de utilizar 

adesivos cirúrgicos; com plástico macio, 

silencioso e a prova de odores. Drenável, 

permite ser esvaziada. Cor: Opaca 

130,00 13.000,00 

02 

15 UN 

ESTETOSCÓPIO DUPLO CARDIOLÓGICO 

INOX PRETO Características: Possuir design do 

tubo em e que elimina ruídos; Auscultador em aço 

inox com diafragma de alta sensibilidade; Olivas 

macias e confortáveis; Mola ajustável para melhor 

tensão das hastes nos ouvidos; Anel e diafragma 

mais confortável para os pacientes; Garantia de 05 

anos; Acompanha: 01 estojo com 02 pares extras 

de olivas macias e rosqueáveis; 01 membrana 

para diafragma. Registro ANVISA 

680,00 10.200,00 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA     

Estado do Espirito Santo 
“ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020” 

 

Tel./Fax: (27) 3768 6545 
Compraspmbe@gmail.com 

Av. Senador Eurico Rezende nº 870, Centro.         

Boa Esperança ES – CEP 29845-000 
CNPJ: 11.431.661/0001-98 

 
 

BOA S E P E NRA ÇA
03 DE MAIO DE

6 19 4
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COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALARES 

 

End. Rua Luiza Grinalda n° 550 Loja 10; 
Cep: 29.100-240; Centro – Vila Velha /ES 
Telefax: 27 3229-2297 E-MAIL: fenixmed@bol.com.br 
CNPJ N° 14.595.915/0001-00 

INSC. ESTADUAL N° 082.834.38-5 
INSC. MUNICIPAL N° 15.851-0 

 

03 

7 ROLO 

LACRE ADESIVO COM PICOTE DE 

SEGURANÇA PARA MALETA DE 

PRIMEIROS SOCORROS. Cor: Vermelho; 

Tamanho: AL.10cm X 5 cm LG; Quantidade de 

etiqueta por rolo: 1.000 etiquetas. 

95,00 665,00 

04 1.500 UN SONDA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM 

PRESERVATIVO MASCULINO, ESTÉRIL E 

ATÓXICO - Equipo para incontinência em adultos 

(incontinência urinária) com preservativo estéril e 

atóxico. O produto médico é constituído de um tubo de 

PVC cristal, cujo diâmetro é de 4,8 x 3,8 mm. Uma das 

extremidades do tubo é aberta. A outra extremidade do 

tubo possui um conector de PVC crepe ao qual está 

acoplado um preservativo constituído de látex. O 

produto médico é esterilizado com óxido de etileno e 

embalado em blister de papel grau cirúrgico. 

3,20 4.800,00 

05 3.000 UN SULFADIAZINA DE PRATA - Sulfadiazina de Prata 

1% + nitrato de cerio hexaidratado 0,4%; Creme 

hidrofílico; Tampa Flipflop; Bisnaga com 50g. 

N/C  

06 40 UN PROTETOR SOLAR, FPS 60, contendo 200ml, 60x 

UBS, 20 X UVA. Livre de óleo, hipoalérgico, vitamina 

E. fragrância suave, toque suave, resistente a água e 

suor. Não contém oxibenzona. Apresentar amostra 

65,00 2.600,00 

 

  

O ORÇAMENTO DEVERÁ SER EM 
PAPEL TIMBRADO OU CONTER 

CARIMBO COM CNPJ. 
Tel.: (27) 3768-6545 ou 

E-mail: compraspmbe@gmail.com 

  

 

VILA VELHA (ES), 26 DE NOVEMBRO DE 2020 
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01/12/2020 COTAÇÃO URGENTE - compraspmbe@gmail.com - Gmail

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHsBqLdZKjzWQXQlJPnFFjJdQBswfZV 1/1

Escrever

Mais

Caixa de entrada 90

Com estrela

Adiados

Importante

Enviados

Rascunhos 8

Categorias

Social

Atualizações 2

Fóruns 1

Promoções 8

COTAÇÃO URGENTE

COMPRAS PMBE <compras@boaesperanca.es.gov.br>

para CDR

Boa tarde,
estamos extremamente necessitados 
de cotação deste único item.
Gentileza nos ajudar.

Att,

Helton Moura
Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos. 
Prefeitura Municipal de Boa Esperança - ES
(27) 3768-6545 

ORÇAMENTO - SU…

Responder Encaminhar

in:sent 
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Boa tarde Helton!

Não tenho este medicamento para cotar.

Atenciosamente, 
Anderson da Silva Gonçalves

CDR Brasil Comercial Ltda - ME
CNPJ: 21.340.481/0001-54  I.E.: 083.068.60-0 

Endereço: Rua Antônio Gobbi, 37, Soteco, Vila Velha, ES,  CEP:
29.106-140
Tel./Fax: +55 (27) 3219-2696
Cel.: +55 (27) 9 
E-mail: cdrbrasil.es@gmail.com
Skype: cdrbrasil.es@hotmail.com 

Em qui., 26 de nov. de 2020 às 14:30, COMPRAS PMBE
<compras@boaesperanca.es.gov.br> escreveu: 

 
Boa tarde,
estamos extremamente necessitados 
de cotação deste único item.
Gentileza nos ajudar.
 
 
Att,
 
Helton Moura
Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos. 
Prefeitura Municipal de Boa Esperança - ES
(27) 3768-6545 

C

Re: COTAÇÃO URGENTE

CDR BRASIL COMERCIAL
Para: 

 Mensagem 15 de 2667      Mais   

 

Qui. 14:56



 Criar email

E-Mail

Caixa de entrada (87)
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Spam (6)
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Drafts
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Spam

Trash

 33% usado
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Marcar todas como lidas

Compactar

Esvaziar

Recolher todas as pastas

Expandir todas as pastas

Abrir em nova janela
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Escrever

Mais

Caixa de entrada 90

Com estrela

Adiados

Importante

Enviados

Rascunhos 8

Categorias

Social

Atualizações 2

Fóruns 1

Promoções 8

COTAÇÃO URGENTE

COMPRAS PMBE <compras@boaesperanca.es.gov.br>

para Cristiane, Amanda

Bom dia,
estamos extremamente necessitados 
de cotação deste único item.
Gentileza nos ajudar.

Att,

Helton Moura
Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos. 
Prefeitura Municipal de Boa Esperança - ES
(27) 3768-6545 

ORÇAMENTO - SU…

Responder Responder a todos En

in:sent 

de: COMPRAS PMBE <com

para: "Cristiane Belarmino (C
<vendas01@cirurgicag
Amanda Mattiuzzi Cirú
<vendas02@cirurgicag

data: 30 de nov. de 2020 09:

assunto: COTAÇÃO URGENTE

enviado por: boaesperanca.es.gov.b
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Bom dia,

Agradecemos o contato, mas no momento não trabalhamos  com este
material.

Em seg., 30 de nov. de 2020 às 09:45, COMPRAS PMBE
<compras@boaesperanca.es.gov.br> escreveu: 

 
Bom dia,
estamos extremamente necessitados 
de cotação deste único item.
Gentileza nos ajudar.
 
 
Att,
 
Helton Moura
Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos. 
Prefeitura Municipal de Boa Esperança - ES
(27) 3768-6545 

--  
Atenciosamente,

Dayane Nascimento

27 3256-4290

27 99861-5647  

Site: www.cirugicaglobo.com.br
 

D

Re: COTAÇÃO URGENTE

Dayane Cirúrgica Globo

Para proteger sua privacidade, as imagens remotas desta mensagem
foram bloqueadas. 
Exibir imagens

Sempre exibir imagens de vendas02@cirurgicaglobo.com.br

Para: 

 Mensagem 13 de 2667      Mais   

 

Seg. 09:46
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Escrever

Mais

Caixa de entrada 90

Com estrela

Adiados

Importante

Enviados

Rascunhos 8

Categorias

Social

Atualizações 2

Fóruns 1

Promoções 8

COTAÇÃO URGENTE

COMPRAS PMBE <compras@boaesperanca.es.gov.br>

para dimaster, Cotacao-

Bom dia,
estamos extremamente necessitados 
de cotação deste único item.
Gentileza nos ajudar.

Att,

Helton Moura
Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos. 
Prefeitura Municipal de Boa Esperança - ES
(27) 3768-6545 

ORÇAMENTO - SU…

Responder Responder a todos En

in:sent 

de: COMPRAS PMBE <co

para: dimaster@dimaster.co
Cotacao- Dimaster <co

data: 30 de nov. de 2020 09

assunto: COTAÇÃO URGENTE

enviado por: boaesperanca.es.gov.
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Bom dia,
 
não dispomos do item solicitado.
 
Agradeço o contato.
 

Francieli L. Mileski - Cotação | Vendas
Telefone: (54) 3523-2600
WhatsApp: (54) 9 9704-9826
E-mail | Skype: vendas@dimaster.com.br

 
From: COMPRAS PMBE
Sent: Monday, November 30, 2020 9:50 AM
To: dimaster@dimaster.com.br ; Cotacao- Dimaster
Subject: COTAÇÃO URGENTE
 
 
Bom dia,
estamos extremamente necessitados
de cotação deste único item.
Gen�leza nos ajudar.

A�,

Helton Moura
Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos. 
Prefeitura Municipal de Boa Esperança - ES
(27) 3768-6545 

V

Re: COTAÇÃO URGENTE

Vendas

Para proteger sua privacidade, as imagens remotas desta mensagem
foram bloqueadas. 
Exibir imagens

Sempre exibir imagens de vendas@dimaster.com.br

Para: 

 Mensagem 11 de 2666      Mais   

 

Seg. 09:53
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Escrever

Mais

Caixa de entrada 90

Com estrela

Adiados

Importante

Enviados

Rascunhos 8

Categorias

Social

Atualizações 2

Fóruns 1

Promoções 8

COTAÇÃO URGENTE

COMPRAS PMBE <compras@boaesperanca.es.gov.br>

para Licitação

Bom dia,
estamos extremamente necessitados 
de cotação deste único item.
Gentileza nos ajudar.

Att,

Helton Moura
Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos. 
Prefeitura Municipal de Boa Esperança - ES
(27) 3768-6545

ORÇAMENTO - SU…

Responder Encaminhar

in:sent 

de: COMPRAS PMBE <compras@b

para: Licitação Distrimix ltda <distrim

data: 30 de nov. de 2020 09:47

assunto: COTAÇÃO URGENTE

enviado por: boaesperanca.es.gov.br
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Visualizar anexo
bom dia, infelizmente nao temos esse item em estoque.

Dalila Sanches. 

Setor de Vendas 
Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda. 
Contatos : (33) 3322-6850

(33) 9 8826-8217
RESPONDER SEMPRE NO EMAIL ABAIXO 
Email: vendas@distrimixmg.com.br 

De: Licitação Distrimix ltda <distrimix.licita@hotmail.com> 
Enviado: segunda-feira, 30 de novembro de 2020 17:16 
Para: vendas@distrimixmg.com.br <vendas@distrimixmg.com.br> 
Assunto: ENC: COTAÇÃO URGENTE
 

V

ENC: COTAÇÃO URGENTE

Vendas Distrimix

Para proteger sua privacidade, as imagens remotas desta mensagem
foram bloqueadas. 
Exibir imagens

Sempre exibir imagens de vendas1distrimixmg@outlook.com

Para: 

Assunto: ENC: COTAÇÃO URGENTE

De Vendas Distrimix

Para: Você

Data Hoje 08:43

 Mensagem 2 de 2666      Mais   

  

Hoje 08:43
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Adiados

Importante

Enviados

Rascunhos 8

Categorias

Social
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COTAÇÃO URGENTE

COMPRAS PMBE <compras@boaesperanca.es.gov.br>

para comercial, licitacoes

Boa tarde,
segue em anexo orçamento para cotação 
urgente.

Att,

Helton Moura
Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos. 
Prefeitura Municipal de Boa Esperança - ES
(27) 3768-6545 

ORÇAMENTO - MA…

Responder Responder a todos En

licitacoes@fastmed.com.br 

de: COMPRAS PMBE <c

para: comercial@fastmed
licitacoes@fastmed.

data: 24 de nov. de 2020 1

assunto: COTAÇÃO URGENTE

enviado por: boaesperanca.es.gov
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Boa tarde, não cotamos.

 

 

Cléo de Mello

27 3238-0901 / 27 98827-1087

licitacoes@fastmed.com.br

www.fastmed.com.br

 

 

 

 

De: COMPRAS PMBE [mailto:compras@boaesperanca.es.gov.br]  
Enviada em: terça-feira, 24 de novembro de 2020 14:15 

C

RES: COTAÇÃO URGENTE

Cléo de Mello - FASTMED
Para: 

Assunto: RES: COTAÇÃO URGENTE

De Cléo de Mello - FASTMED

Para: Você

Responder para licitacoes@fastmed.com.br

Data 24/11/2020 14:36

 Mensagem 24 de 2667      Mais   

 

24/11/2020 14:36
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COTAÇÃO URGENTE

COMPRAS PMBE <compras@boaesperanca.es.gov.br>

para contato, vendas2

Boa tarde,
segue em anexo orçamento para cotação 
urgente.

Att,

Helton Moura
Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos. 
Prefeitura Municipal de Boa Esperança - ES
(27) 3768-6538 

ORÇAMENTO - MA…

Responder Responder a todos En

in:sent 

de: COMPRAS PMBE <com

para: contato@bramedhospit
vendas2@bramedhospi

data: 24 de nov. de 2020 14:1

assunto: COTAÇÃO URGENTE

enviado por: boaesperanca.es.gov.br
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Social
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COTAÇÃO URGENTE

COMPRAS PMBE <compras@boaesperanca.es.gov.br>

para terrasulmedicamentos

Boa tarde,
segue em anexo orçamento para cotação 
urgente.

Att,

Helton Moura
Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos. 
Prefeitura Municipal de Boa Esperança - ES
(27) 3768-6545 

ORÇAMENTO - MA…

Responder Encaminhar

in:sent 
Não há conexão. Conectando em 1s…Tentar agora

de: COMPRAS PMBE <

para: terrasulmedicamen

data: 24 de nov. de 2020

assunto: COTAÇÃO URGENT

enviado por: boaesperanca.es.g
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Importante

Enviados

Rascunhos 8

Categorias

Social

Atualizações 2

Fóruns 1

Promoções 8

COTAÇÃO URGENTE

COMPRAS PMBE <compras@boaesperanca.es.gov.br>

para comercial, gustavo

Boa tarde,
segue em anexo orçamento para cotação 
urgente.

At

Helton Moura
Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos. 
Prefeitura Municipal de Boa Esperança - ES
(27) 3768-6545

ORÇAMENTO - MA…

Responder Responder a todos En

in:sent 
Não há conexão. Conectando em 12s…Tentar agora

de: COMPRAS PMBE <co

para: comercial@tklbrasil.co
gustavo@tklbrasil.com

data: 24 de nov. de 2020 14

assunto: COTAÇÃO URGENTE

enviado por: boaesperanca.es.gov.
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Pesquisa de Preços Nº 000028/2020 - 17/11/2020 - Processo Nº 04.090/2020

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem Lote

00002790

ABAIXADOR DE LINGUA
madeira com 100 und. descartável; formato convencional liso;
superfície e bordas
perfeitamente acabadas; espessura e largura uniforme em toda a
sua extensão. medindo aproximadamente 14 cm de comprimento,
1,4 cm de largura, 0,5 mm de espessura; embalado em pacote com
100 peças.

591,00100,00 5,910PCT00001 00001

00002790

ABAIXADOR DE LINGUA
acrilico com 50 und. pote em material acrílico. abaixadores de língua
embalados
individualmente dentro do pote. abaixadores com aroma de tutti-frutti
e sabor adocicado. dimensões do pote (unidade): l:105 x a:155 mm

910,0050,00 18,200POTE00002 00002

00002007
AGULHA
13 x 4,5 com cânula siliconizada e bisel trifacetado c/100 unidades

1.054,80120,00 8,790CX00003 00003

00002007
AGULHA
25 x 6 com cânula siliconizada e bisel trifacetado c/ 100 unidades

812,40120,00 6,770CX00004 00004

00002007
AGULHA
25 x 7 com cânula siliconizada e bisel trifacetado c/ 100 unidades

1.348,50150,00 8,990CX00005 00005

00002007
AGULHA
25 x 8 com cânula siliconizada e bisel trifacetado c/ 100 unidades

812,0080,00 10,150CX00006 00006

00002007
AGULHA
40 x 12 com cânula siliconizada e bisel trifacetado c/100 unidades

800,1070,00 11,430CX00007 00007

00002199

AGUA DESTILADA
para injeção 10 ml ampola plástica com 10 ml, estéril e aprirogênica,
seu uso objetiva a diluição e a solubilização de medicamentos
injetáveis.

1.064,00800,00 1,330UN00008 00008

00002199

AGUA DESTILADA
apropriada para uso em autoclaves; apropriada para uso em
enxágue de vidrarias e instrumentos
de laboratórios; pode ser utilizada em análises químicas; pode ser
utilizada nas áreas produtivas que necessitem de água pura, isenta
de sais solúveis; embalada em galão de 05 litros

3.564,00300,00 11,880GL00009 00009

00000782

ALCOOL ABSOLUTO
caixa com 12 unidades cada contendo 1l; validade mínima de 2 anos
a partir da data da
entrega.

9.672,00100,00 96,720CX00010 00010

00000960

ALGODAO  HIDROFILO.
100% algodão alvejado; inodoro; isento de amido; fibras longas; em
camadas sobrepostas e uniformes; macio; cor branca; boa
absorvência; enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão;
pacote com 500g.

3.675,00300,00 12,250RL00011 00011

00003596
ALMOTOLIA
transparente 250ml - bico reto em plástico leitoso.

138,5050,00 2,770UN00012 00012

00001636

ATADURA CREPON
12cm de largura x1,8m de comp. c/13 fios, constituído de fios de
puro algodão reforçados
proporcionando elasticidade e resistência, pct/12 unidades.

27.180,003.000,00 9,060PCT00013 00013

00003722

BANDAGEM ELASTICA
auto-adesiva com óxido zinco
bandagem elástica auto-adesiva constituída de 100% algodão,
adesivo com óxido de zinco e linha central para sobreposição
precisa durante a aplicação. hipoalergênica, tecido de resistência
elástica de alta compressão, embalagem individual. apresentação
em rolo com tamanho
aproximado de 10cm x 4,5m.

59.736,00800,00 74,670UN00014 00014

1Autenticar documento em http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade 
com o identificador 340036003000340038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente 
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PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Governo do Estado do Espírito Santo

Pesquisa de Preços Nº 000028/2020 - 17/11/2020 - Processo Nº 04.090/2020

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem Lote

00003577

BOLSA COLETORA DE URINA
2 litros completa - sistema fechado - desenvolvida para coleta de
urina em unidades de saúde, hospitais e clínicas. são utilizadas em
pacientes com retenção urinária, em pós-operatório, em paciente
com incontinência urinária, dentre outros; estéril; fabricada em pvc;
possui tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo
de drenagem e pontos de coleta de amostra, válvula anti-refluxo,
filtro de ar hidrófobo e suporte para fixação; atóxico e apirogênico;
descartável, uso individual e por procedimento.

12.880,004.000,00 3,220UN00015 00015

00003578

BOLSA DE COLOSTOMIA
a bolsa de colostomia drenável acompanha um disco protetor de
pele e um suporte adesivo  flexível: abertura recortável de 19 a
64mm; caixa com 10 unidades; contendo clipe de fechamento;
orifício inicial que pode ser ampliado para acomodar estomas de
qualquer tamanho e formato, até um diâmetro máximo de 64 mm, o
que a torna ideal também para uso hospitalar; tela perfurada fixada
à face posterior da bolsa, aumentando o conforto quando a bolsa
toca a pele; suporte adesivo flexível, que elimina a necessidade de
utilizar adesivos cirúrgicos; com plástico macio, silencioso e a prova
de odores. drenável, permite ser esvaziada. cor: opaca

13.000,00100,00 130,000CX00016 00016

00003896

BOTA DE UNNA
bandagem impregnada com pasta contendo óxido de zinco, glicerol,
óleo de rícino, água deionizada e goma de acácia, embalada
individualmente em envelope pet/pe leitoso, registro na anvisa como
correlato, classe de risco iii, com medida aproximada de 10,2cm x
9,14m.

75.204,001.200,00 62,670UN00017 00017

00001626

CAIXA COLETORA RESIDUOS
modelo: perfuro cortante; material: papelão ondulado (papelão
corrugado); tamanho/capacidade: 13 l; norma fabricação: nbr
13853; característica confecção: alça duplo transporte,
revestimento interno evitando vazamento.

4.230,00600,00 7,050UN00018 00018

00003897

CARBOXIMETILCELULOSE
+ base lipídica + prata - curativo primário, estéril, não aderente,
composto de matriz decarboximetilcelulose, de base lipídica,
impregnada com prata. com propriedades antibacterianas,
antibiofilme, com capacidade de absorção, hemostasia,
debridamento com aprisionamento de esfacelos residuais da ferida
e promovendo a cicatrização. apresentando características de
micro - adesividade e permitindo o recorte. tamanho aproximado de
10cm x 10cm - tecnologia lipido-coloide.

141.204,001.200,00 117,670UN00019 00019

00003897

CARBOXIMETILCELULOSE
+ base lipídica - curativo primário, estéril, flexível e adaptável, não
aderente, não oclusivo, composto por uma rede têxtil 100% de
poliéster composta por carboximetilcelulose e partículas lipofílicas.
tamanho aproximado de 10cm x10cm. - tecnologia lipido-coloide.

96.000,001.000,00 96,000UN00020 00020

00003395

COLETOR
de urina sistema aberto não esteril com cordão - confeccionada com
material resistente, translucido e atóxico com capacidade para 2000
ml.

2.080,004.000,00 0,520UN00021 00021

00000961

COMPRESSA GAZE
compressa de gaze hidrófila não estéril, 100% algodão. embalagem
com 500 unidades-8 camadas-5 dobras; 13 fios por cm²-15 cm x 30
cm (aberta)-7,5cm x 7,5cm (fechada).

182.280,006.000,00 30,380PCT00022 00022

00000785
COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO
compressa de gaze hidrófila com 13 fios por cm², com 8 camadas,
em tecido tipo tela, em rolo com 91 cm x 91m de comprimento, não

37.320,001.000,00 37,320RL00023 00023
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estéril, uniformemente enrolada, com absorção eficiente de fluidos
isenta de impurezas, amido, substância gordurosas, corantes e
alvejante óptico de acordo com a nbr 1418. embalagem individual,
íntegra e impermeável, que mantenha o material protegido até o
momento do uso, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote e prazo de validade. com registro no
ministério da saúde.

00003898

COMPRESSA PARA LIMPEZA DE FERIDAS
compressa para limpeza da pele, feridas e bordas, ação nos
cuidados de afecções cutâneas perilesionais e periestomas, banho
a seco, cuidados com a pele sensível, auxiliando na hidratação e
prevenção de lesões. embaladas em invólucro plástico com sistema
de abertura abre/fecha autocolante. contendo 08 compressas de
rayon e poliéster, medindo aproximadamente 20 x 28 cm cada,
pré-umidificadas com água limpa não iônica, surfactante f68,
vitamina b5, vitamina e, benzoato de sódio e sorbato de potássio.
isento de sabão, álcool, perfume e parabenos. pode ser
pré-aquecido antes do uso. contém instruções de uso em
português, aprovação pela fda, nº de lote e data de validade.

33.204,001.200,00 27,670UN00024 00024

00003899

CURATIVO
ecundário absorvente anti-aderente
curativo estéril para feridas com elevada capacidade de absorção;
possui 05 camadas, sendo a 1ª camada externa de apoio protetor,
2ª camada superabsorvente de bloqueio e aprisionamento de
umidade cerca de 180g/100cm², 3ª camada de distribuição do
exsudato, 4ª camada de contato anti-aderente de silicone perfurado
optisil e a 5ª camada de filme de proteção estéril. tamanho
aproximado 10cm x 10cm.

102.500,002.500,00 41,000UN00025 00025

00000791

CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO
composição: cada 100ml contém: cloreto de sódio (0,9%); água para
injeção q.s.p. 100ml; excipientes: água para injeção; conteúdo
eletrolítico: na+ 154 meq; osmolaridade 308 mosm/l. ph: 4,5 – 7,0; a
solução deve ser acondicionada em bolsas e frascos em sistema
fechado para administração intravenosa; (cx contendo 30 un c/
500ml cada).

34.155,00300,00 113,850CX00026 00026

00002789
CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE
2% almotolia 100 ml. antisséptico tópico, antissepsia da pele no
pré-operatório.

10.080,003.000,00 3,360UN00027 00027

00003900

CREME DERMATOPROTETOR
e hidratante com phmb
atóxico e hipoalergenico; composto no mínimo de água, polihexanida,
triglicérides de cadeia média, vitamina a e e, bisabolol, lecitina,
lanolina, hydroxyethycellulose (hec), óleo de girassol, óleo de
copaíba, pelenol, e essência de alecrim. embalagem com no mínimo
100g.

40.362,00600,00 67,270UN00028 00028

00001641

ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
faixa de medição: 6 mmhg a 304 mmhg;  divisão de escala: 2 mmhg;
precisão: ± 3 mmhg;  livre de látex; manômetro 0 a 300mmhg com
anel amortecedor de borracha na cor cinza (com selo de aprovação
do inmetro);  acompanha braçadeira flexport adulto (25 a 34cm -
diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro super
resistente; pera insufladora;  tubo;  certificado de calibração
inmetro;  manual e garantia; conexão por flexiport permite a troca da
braçadeira de maneira fácil.
garantia mínima de 3 anos.

3.361,5050,00 67,230UN00029 00029

00000796 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 9.150,001.500,00 6,100UN00030 00030
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material: composto de tecido 100% algodão com resina acrílica
impermeabilizante; propriedades físicas: hipoalérgico; adesivo: a
base de borracha natural e resina; aderência: perfeita aderência
com boa rasgadura; cor: branca; dimensão: largura 10 x
comprimento 4,5 cm; apresentação: enrolado em carretéis plásticos,
com abas, protegidos também por capas, que mantém a integridade
do produto.

00000962

ESPARADRAPO MICROPORE
material: tecido fios de algodão; propriedades físicas: hipoalérgico;
adesivo: a base de borracha natural e resina; aderência: perfeita
aderência com boa rasgadura; cor: branca; dimensão: 50mm x 4,5m;
apresentação: rolo, com tampa de proteção; embalagem:
acondicionado em material que garanta a integridade do produto;
rotulagem: deverá conter identificação do material, dados
fabricante/importador, número lote/serie, condições de
armazenamento e demais instruções conforme resolução rdc nº
185, de 22/10/2001, anvisa e suas alterações posteriores;
legislação: de acordo com legislação atual vigente.

24.000,004.000,00 6,000UN00031 00031

00002792

ESTETOSCOPIO DUPLO
cardiológico inox preto
características: possuir design do tubo em e que elimina ruídos;
auscultador em aço inox com diafragma de alta sensibilidade; olivas
macias e confortáveis; mola ajustável para melhor tensão das
hastes nos ouvidos; anel e diafragma mais confortável para os
pacientes; garantia de 05 anos; acompanha: 01 estojo com 02 pares
extras de olivas macias e rosqueáveis; 01 membrana para
diafragma. registro anvisa

10.200,0015,00 680,000UN00032 00032

00000798

FIXADOR CITOLÓGICO 100ML
sistema aerosol - fórmula especialmente desenvolvida para fixar o
esfregaço celular em lâmina. de aplicação simples, atende
especificações técnicas dos profissionais da área, frasco de
alumínio e sistema aerossol. composição: álcool etílico, polietileno
glicol, água purificada e propelente butano.

2.800,00250,00 11,200UN00033 00033

00001622
GEL CONDUTOR
- gel condutor para ultrassom e correntes incolor 300g. recipiente:
almotolia.

2.010,00300,00 6,700UN00034 00034

00003901

GEL COM PHMB
gel para hidratação e descontaminação de feridas agudas e
crônicas. composto por betaína, phmb 0,1% e ureia. apresentação
bisnaga contendo aproximadamente 100ml.

63.600,00600,00 106,000UN00035 00035

00001607
HIPOCLORITO DE SODIO 1% HOSPITALAR
1.000ml desinfetante hospitalar para superfície fixa.

914,00200,00 4,570UN00036 00036

00001611

KIT PAPANICOLAU TAMANHO P
- composto por: especulo pequeno/escova/luva/espátula de
ayres/porta lamina com 1 lamina. características: conjunto de artigos
médicos descartáveis destinados para exames ginecológicos.
indicação: tem como finalidade auxiliar nos procedimentos
ginecológicos e na coleta de material para citologia oncótica,
clamídia, bacterioscopias e secreções em geral. o kit papanicolau,
favorece a realização de um exame indolor, comodidade dérmica e
elimina o risco de contaminação cruzada entre pacientes. estéril –
embalado em papel grau cirúrgico (gc). processo de esterilização: a
óxido de etileno, e submetidas a todos os ensaios físico-químicos e
microbiológicos de acordo com as normas nbr e farmacopéia.

4.395,001.500,00 2,930KIT00037 00037

00000799
KIT PAPANICOLAU TAMANHO M
- composto por: especulo pequeno/escova/luva/espátula de

10.410,003.000,00 3,470KIT00038 00038
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ayres/porta lamina com 1 lamina. características: conjunto de artigos
médicos descartáveis destinados para exames ginecológicos.
indicação: tem como finalidade auxiliar nos procedimentos
ginecológicos e na coleta de material para citologia oncótica,
clamídia, bacterioscopias e secreções em geral. o kit papanicolau,
favorece a realização de um exame indolor, comodidade dérmica e
elimina o risco de contaminação cruzada entre pacientes. estéril
embalado em papel grau cirúrgico (gc). processo de esterilização: a
óxido de etileno, e submetidas a todos os ensaios físico-químicos e
microbiológicos de acordo com as normas nbr e farmacopéia.

00001612

KIT PAPANICOLAU TAMANHO G
- composto por: especulo pequeno/escova/luva/espátula de
ayres/porta lamina com 1 lamina. características: conjunto de artigos
médicos descartáveis destinados para exames ginecológicos.
indicação: tem como finalidade auxiliar nos procedimentos
ginecológicos e na coleta de material para citologia oncótica,
clamídia, bacterioscopias e secreções em geral. o kit papanicolau,
favorece a realização de um exame indolor, comodidade dérmica e
elimina o risco de contaminação cruzada entre pacientes. estéril
embalado em papel grau cirúrgico (gc). processo de esterilização: a
óxido de etileno, e submetidas a todos os ensaios físico-químicos e
microbiológicos de acordo com as normas nbr e farmacopéia.

5.415,001.500,00 3,610KIT00039 00039

00001632
COLAGENASE POMADA
com cloranfenicol. uso adulto e pediátrico.  bisnaga contendo 30g.

42.500,002.500,00 17,000UN00040 00040

00003597

LACRE ADESIVO
com picote de segurança para maleta de primeiros socorros. cor:
vermelho; tamanho: al.10cm x 5 cm lg; quantidade de etiqueta por
rolo: 1.000 etiquetas.

665,007,00 95,000RL00041 00041

00001635

LAMINA DE BISTURI ESTERIL
- descartável, confeccionado em aço inoxidável de primeira
qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, com lâmina
perfeitamente afiada e adaptável aos cabos de bisturi padrão. nº 24.
caixa com 100 unidades.

472,5030,00 15,750CX00042 00042

00002791

LANCETA AUTOMATICA
caixa com 100 unidades. - disparo único. ideal para uso profissional
(clínicas, hospitais). molas em aço inox; descartável; ponta
trifacetada (reduz a dor). em conformidade com a nr32 do ministério
do trabalho.

13.250,00500,00 26,500CX00043 00043

00001608

LANTERNA CLINICA DE BOLSO
confeccionada em duro alumínio, com lâmpada de 2,2 volts de alta
luminosidade; acionamento através de contato do clip no corpo da
caneta; funcionamento com duas pilhas tipo palito “aaa”. (pilha já
inclusa).

675,0015,00 45,000UN00044 00044

00003582

LOCAO OLEOSA
a base de age e vitaminas a e e, para proteção da pele de pessoas
acamadas e com peles sensíveis (dermoprotetor) também é usado
como cicatrizante de feridas. é composto por ácidos cáprico e
caprílico, lecitina, óleo de girassol clarificado, palmitato de retinol,
alfa tecoferol, e acetato de tecoferol. embalagem em forma de
almotolia;  apresentação: 200ml.

47.425,002.500,00 18,970UN00045 00045

00001640

LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,0
par - desenvolvida com a finalidade de promover a proteção de
profissionais da saúde durante procedimentos cirúrgicos em
hospitais, consultórios e clínicas. estéril. fabricada em látex natural.
formato anatômico. antiderrapante. lubrificada com pó bio
absorvível. aprovada pelo ministério do trabalho (c.a). atóxica e

1.912,00800,00 2,390PAR00046 00046
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apirogênica. descartável e de uso único. cada unidade de
embalagem estéril contendo 1 par de luvas.

00003541

MANTA
térmica aluminizada 2,10x1,40m
a manta térmica é comumente usada em atendimentos de resgate e
salvamento. sua função é manter o paciente aquecido; mantém o
calor interno e reflete o calor externo; não deformável; isolante
térmico de baixo peso; resistente ao atrito com o solo; cobertor
térmico aluminizado.

106,0020,00 5,300UN00047 00047

00000792

PAPEL GRAU CIRÚRGICO
rolo ou bobina 150mm x 100m
características: indicadores químicos que mudam de cor após entrar
em contato com agente esterilizante nos processos de vapor
saturado ou óxido de etileno; selagem tripla.

36.900,00300,00 123,000UN00048 00048

00000792

PAPEL GRAU CIRÚRGICO
cirúrgico rolo ou bobina 300mm x 100m
características: indicadores químicos que mudam de cor após entrar
em contato com agente esterilizante nos processos de vapor
saturado ou óxido de etileno; selagem tripla.

47.016,00300,00 156,720UN00049 00049

00000794
PAPEL LENÇOL EM BOBINA
medindo aproximadamente 70 cm de largura por 50m de
comprimento. confeccionado em celulose 100% virgem, branco.

6.144,00600,00 10,240RL00050 00050

00002788

POMADA HIDROGEL
com alginato - composição: água purificada, propilenoglicol,
carbômero 940, trietanolamina,
alginato de cálcio e sódio, conservantes e carboximetilcelulose,
visco e transparente, tampa flip-flop; bisnaga contendo 30g -

143.500,003.500,00 41,000UN00051 00051

00001634
SACOLA PLASTICA LEITOSA
sacola para lixo contaminado 50 litros com 100 unidades.

10.850,00350,00 31,000PCT00052 00052

00002787

SERINGA DESCARTAVEL
01 ml com bico look rosca com agulha 8mm x 0,33mm - estéril, uso
único, transparente, atóxica, com bico que garanta conexões
seguras e sem vazamentos; corpo lubrificado, com escala externa
gravada, precisa e visível;  flange com formato anatômico, para
apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em
superfície plana; êmbolo com ramificações em sua base para
facilitar a aplicação sem deslize dos dedos; êmbolo deslizável,
ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar,
com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade;
embalagem individual com selagem eficiente que garanta a
integridade do produto até o momento de sua utilização, permite a
abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência, número de
lote, data de validade e número de registro no ministério da saúde;
oferece melhor leitura na dosagem através de stopper reto e mais
fino; êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de
retenção; cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave;
cilindro transparente e com escala nítida; flange com desenho que
facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração;
disponível em embalagem individual (blister), com agulha (a agulha
vai conectada no bico da seringa). utilizada usualmente para
insulina; marcação com alto grau de precisão, traços e números de
inscrição claros, legíveis e isentos de falhas até o momento da
utilização; escala numerada em traços longos a cada 10 u.i. e a
secundária a cada 2 u.i.; feitas com tinta atóxica em azul ou preta.

19.200,0060.000,00 0,320UN00053 00053

00001616 SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML SEM AGULHA 1.100,005.000,00 0,220UN00054 00054
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com bico look rosca - estéril, uso único, transparente, atóxica, com
bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos; corpo
lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível; flange
com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira
estabilidade à seringa quando em superfície plana; êmbolo com
ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem deslize dos
dedos; êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a
impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado
em sua extremidade; embalagem individual com selagem eficiente
que garanta a integridade do produto até o momento de sua
utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica,
trazendo externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de validade e número de registro no ministério
da saúde; oferece melhor leitura na dosagem através de stopper
reto e mais fino; êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao
anel de retenção; cilindro siliconado que proporciona deslizamento
suave; cilindro transparente e com escala nítida; flange com
desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou
aspiração; sem agulha; aplicação; segurança contra vazamentos ou
acidentes na aspiração; escala nítida que permite fácil leitura da
dosagem do fluído; fabricadas a partir de resinas de polipropileno
que proporciona maior transparência; siliconado internamente,
garantindo suavidade no deslize e no controle preciso para
aplicação e aspiração de medicamentos.

00001617

SERINGA DESCARTAVEL 5ML SEM AGULHA
com bico look rosca - estéril, uso único, transparente, atóxica, com
bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos; corpo
lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível; flange
com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira
estabilidade à seringa quando em superfície plana; êmbolo com
ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem deslize dos
dedos; êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a
impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado
em sua extremidade; embalagem individual com selagem eficiente
que garanta a integridade do produto até o momento de sua
utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica,
trazendo externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de validade e número de registro no ministério
da saúde; oferece melhor leitura na dosagem através de stopper
reto e mais fino; êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao
anel de retenção; cilindro siliconado que proporciona deslizamento
suave; cilindro transparente e com escala nítida; flange com
desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou
aspiração; sem agulha; aplicação; segurança contra vazamentos ou
acidentes na aspiração; escala nítida que permite fácil leitura da
dosagem do fluído; fabricadas a partir de resinas de polipropileno
que proporciona maior transparência; siliconado internamente,
garantindo suavidade no deslize e no controle preciso para
aplicação e aspiração de medicamentos.

1.500,005.000,00 0,300UN00055 00055

00001613

SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA
com bico look rosca - estéril, uso único, transparente, atóxica, com
bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos; corpo
lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível; flange
com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira
estabilidade à seringa quando em superfície plana; êmbolo com
ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem deslize dos
dedos; êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a

3.120,008.000,00 0,390UN00056 00056
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impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado
em sua extremidade; embalagem individual com selagem eficiente
que garanta a integridade do produto até o momento de sua
utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica,
trazendo externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de validade e número de registro no ministério
da saúde; oferece melhor leitura na dosagem através de stopper
reto e mais fino; êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao
anel de retenção; cilindro siliconado que proporciona deslizamento
suave; cilindro transparente e com escala nítida; flange com
desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou
aspiração; sem agulha; aplicação; segurança contra vazamentos ou
acidentes na aspiração; escala nítida que permite fácil leitura da
dosagem do fluído; fabricadas a partir de resinas de polipropileno
que proporciona maior transparência; siliconado internamente,
garantindo suavidade no deslize e no controle preciso para
aplicação e aspiração de medicamentos.

00002608

SONDA FOLEY
nº 10 - conector universal do sistema de escoamento de urina;
válvula de fácil manipulação; embalagem individual tipo blister, de
fácil, abertura em papel grau cirúrgico; fabricada em látex 100%,
siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente
lisa; descartável, estéril; balão simétrico, fino e resistente ao volume
proposto; modelo: 2 vias

1.160,00200,00 5,800UN00057 00057

00002608

SONDA FOLEY
nº 12 - conector universal do sistema de escoamento de urina;
válvula de fácil manipulação; embalagem individual tipo blister, de
fácil, abertura em papel grau cirúrgico; fabricada em látex 100%,
siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente
lisa; descartável, estéril; balão simétrico, fino e resistente ao volume
proposto; modelo: 2 vias

1.470,00350,00 4,200UN00058 00058

00002608

SONDA FOLEY
nº 14 - conector universal do sistema de escoamento de urina;
válvula de fácil manipulação; embalagem individual tipo blister, de
fácil, abertura em papel grau cirúrgico; fabricada em látex 100%,
siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente
lisa; descartável, estéril; balão simétrico, fino e resistente ao volume
proposto; modelo: 2 vias

1.470,00350,00 4,200UN00059 00059

00002608

SONDA FOLEY
nº 16 - conector universal do sistema de escoamento de urina;
válvula de fácil manipulação; embalagem individual tipo blister, de
fácil, abertura em papel grau cirúrgico; fabricada em látex 100%,
siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente
lisa; descartável, estéril; balão simétrico, fino e resistente ao volume
proposto; modelo: 2 vias

1.470,00350,00 4,200UN00060 00060

00002608

SONDA FOLEY
nº 18 - conector universal do sistema de escoamento de urina;
válvula de fácil manipulação; embalagem individual tipo blister, de
fácil, abertura em papel grau cirúrgico; fabricada em látex 100%,
siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente
lisa; descartável, estéril; balão simétrico, fino e resistente ao volume
proposto; modelo: 2 vias

960,00250,00 3,840UN00061 00061

00002608

SONDA FOLEY
nº 20 - conector universal do sistema de escoamento de urina;
válvula de fácil manipulação; embalagem individual tipo blister, de
fácil, abertura em papel grau cirúrgico; fabricada em látex 100%,
siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente

622,00200,00 3,110UN00062 00062
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lisa; descartável, estéril; balão simétrico, fino e resistente ao volume
proposto; modelo: 2 vias

00002786

SONDA URETRAL
de alivio descartavel – nº 10 - sonda de alivio (uretral) nº 10 estéril;
confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível,
atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade
proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um
orifício dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda,
apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular
em toda a superfície.

3.600,006.000,00 0,600UN00063 00063

00002786

SONDA URETRAL
de alivio descartavel - nº 12 - sonda de alivio (uretral) nº 12 estéril;
confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível,
atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade
proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um
orifício dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda,
apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular
em toda a superfície.

10.080,0014.000,00 0,720UN00064 00064

00002786

SONDA URETRAL
de alivio descartavel -  nº 14 - sonda de alivio (uretral) nº 14 estéril;
confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível,
atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade
proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um
orifício dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda,
apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular
em toda a superfície.

3.200,005.000,00 0,640UN00065 00065

00002786

SONDA URETRAL
de alivio descartavel -  nº 16 - sonda de alivio (uretral) nº 16 estéril;
confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível,
atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade
proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um
orifício dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda,
apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular
em toda a superfície.

3.850,005.000,00 0,770UN00066 00066

00003576

SONDA DE INCONTINENCIA URINARIA
com preservativo masculino, estéril e atóxico - equipo para
incontinência em adultos (incontinência urinária) com preservativo
estéril e atóxico. o produto médico é constituído de um tubo de pvc
cristal, cujo diâmetro é de 4,8 x 3,8 mm. uma das extremidades do
tubo é aberta. a outra extremidade do tubo possui um conector de
pvc crepe ao qual está acoplado um preservativo constituído de
látex. o produto médico é esterilizado com óxido de etileno e
embalado em blister de papel grau cirúrgico.

4.800,001.500,00 3,200UN00067 00067

00003586

SOLUÇÃO ALCOÓLICA DEDIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 0,5%.
indicado como antisséptico tópico com ação antifúngica e
bactericida, capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto
gram-negativas. ideal para desinfecção e lavagens de mãos. possui
também ação bacteriostática, inibindo a proliferação bacteriana.
utilizado na degermação das mãos dos profissionais que trabalham
em áreas críticas, também em banhos pré-cirúrgicos de pacientes,
recém-nascidos e pacientes sensíveis aos compostos iodados.
produto de uso adulto e pediátrico. almotolia com 100 ml.

11.825,002.500,00 4,730UN00068 00068

00001591
SUPORTE DE PAREDE
em metal para coletor de perfuro cortante de papelão 13 litros.

793,0025,00 31,720UN00069 00069

00001637 SULFADIAZINA DE PRATA 85.350,003.000,00 28,450UN00070 00070
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sulfadiazina de prata 1% + nitrato de cerio hexaidratado 0,4%;
creme hidrofílico; tampa flip-flop; bisnaga com 50g.

00002793

TERMOMETRO
clínico digital haste flexível - prova dágua; alarme sonoro; memória
da última leitura; indicação do nível de bateria; desligamento
automático; manual explicativo; haste flexível emborrachada;
resistente à quedas; bateria já inclusa; reg. anvisa

3.391,5050,00 67,830UN00071 00071

00001921

TESTE DE GRAVIDEZ
beta hcg  - finalidade: teste rápido para detecção qualitativa de
gonadotrofina coriônica humana.
características: armazenagem à temperatura ambiente.
resultado em 5 minutos.
amostras: soro e urina.
sensibilidade: 25 mui/ml.
especificidade: > 99%.
registro anvisa:
apresentação: kits c/50 testes

36,0060,00 0,600CX00072 00072

00000783
ALCOOL 70%
lquido, caixa com 12 unidades cada contendo 1l; validade mínima de
2 anos a partir da data da entrega.

30.395,00500,00 60,790CX00073 00073

00001880

ALCOOL GEL
70% - contendo 1 litro, antisséptico; gel transparente; incolor;
validade mínima de 2 anos a partir da data da entrega; caixa com 12
unidades.

66.435,00500,00 132,870CX00074 00074

00003868

AVENTAL DESCARTAVEL
de uso médico hospitalar manga longa com 30gr - não estéril;
fabricado em tnt (tecido não tecido) 100% polipropileno; possui
elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; atóxico
e apirogênico; descartável e de uso único; cor branco; tamanho:
150cm comprimento

65.300,0010.000,00 6,530UN00075 00075

00001629

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP
material: legislação natural 100 %; formato: legislação; textura:
legislação; propriedades legislação: alta sensibilidade ao tato, boa
elasticidade, resistente a legislação, legislação, epirogênica; punho:
arredondado de forma a manter perfeita legislação;   legislação: com
talco; comprimento: comprimento 25 cm; desenho: ambidestra;
esterilidade: não legislação; uso: legislação embalagem:
acondicionado em material que garanta a integridade do produto;
rotulagem: deverá conter legislação do material, dados
fabricante/importador, número lote, legislação de armazenamento e
demais legislação; registro: registro no legislação da legislação
conforme legislação rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas
legislação; legislação: de acordo com legislação atual vigente e
atendimento a norma nbr 13392; caixa 100 unidades.

18.009,00300,00 60,030CX00076 00076

00000958

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
material: legislação natural 100 %; formato: legislação; textura:
legislação; propriedades legislação: alta sensibilidade ao tato, boa
elasticidade, resistente a legislação, legislação, epirogênica; punho:
arredondado de forma a manter perfeita legislação;   legislação: com
talco; comprimento: comprimento 25 cm; desenho: ambidestra;
esterilidade: não legislação; uso: legislação embalagem:
acondicionado em material que garanta a integridade do produto;
rotulagem: deverá conter legislação do material, dados
fabricante/importador, número lote, legislação de armazenamento e
demais legislação; registro: registro no legislação da legislação
conforme legislação rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas

40.730,001.000,00 40,730CX00077 00077
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legislação; legislação: de acordo com legislação atual vigente e
atendimento a norma nbr 13392; caixa 100 unidades.

00001627

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M
material: legislação natural 100 %; formato: legislação; textura:
legislação; propriedades legislação: alta sensibilidade ao tato, boa
elasticidade, resistente a legislação, legislação, epirogênica; punho:
arredondado de forma a manter perfeita legislação;   legislação: com
talco; comprimento: comprimento 25 cm; desenho: ambidestra;
esterilidade: não legislação; uso: legislação embalagem:
acondicionado em material que garanta a integridade do produto;
rotulagem: deverá conter legislação do material, dados
fabricante/importador, número lote, legislação de armazenamento e
demais legislação; registro: registro no legislação da legislação
conforme legislação rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas
legislação; legislação: de acordo com legislação atual vigente e
atendimento a norma nbr 13392; caixa 100 unidades.

34.400,001.000,00 34,400CX00078 00078

00001628

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G
material: legislação natural 100 %; formato: legislação; textura:
legislação; propriedades legislação: alta sensibilidade ao tato, boa
elasticidade, resistente a legislação, legislação, epirogênica; punho:
arredondado de forma a manter perfeita legislação;   legislação: com
talco; comprimento: comprimento 25 cm; desenho: ambidestra;
esterilidade: não legislação; uso: legislação embalagem:
acondicionado em material que garanta a integridade do produto;
rotulagem: deverá conter legislação do material, dados
fabricante/importador, número lote, legislação de armazenamento e
demais legislação; registro: registro no legislação da legislação
conforme legislação rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas
legislação; legislação: de acordo com legislação atual vigente e
atendimento a norma nbr 13392; caixa 100 unidades.

27.544,00800,00 34,430CX00079 00079

00002215

MASCARA CIRURGICA
tripla branca com elástico - elásticos livres de látex para maior
conforto; fabricada em não tecido 100% polipropileno; não
inflamável; hipoalérgica; clipe nasal ajustável totalmente revestido;
filtragem de no mínimo 95% de eficácia; uso médico hospitalar; caixa
com 50 unidades cada.

455.000,007.000,00 65,000CX00080 00080

00003857

MASCARA
pff-2(s) - respirador semifacial descartável, classe pff2 (s), modelo
dobrável, sem válvula de exalação, formado por filtro com
tratamento eletrostático, tnt na parte interna, clip nasal externo em
metal que facilita a vedação, elásticos de látex e presilhas plásticas.
oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas e fumos.

44.200,0010.000,00 4,420UN00081 00081

00002793

TERMOMETRO
digital infravermelho portátil especificações mínimas: termômetro
digital infravermelho portátil, tipo pistola, com pilhas inclusas, com
mira laser, display lcd iluminado; faixa de leitura em °c ou °f com
escala entre: - 50+300°c; resolução do display: 0,1°c/f.

3.524,0020,00 176,200UN00082 00082

00001623

TOUCA DESCARTAVEL
branca - material: polipropileno; propriedades físicas: atóxica,
permeável; gramatura: 30g/m²; tamanho: único; cor: branca;
acabamento: sanfonada; esterilidade: não estéril; embalagem:
acondicionado em material que garanta a integridade do produto;
rotulagem: deverá conter identificação do material, dados
fabricante/importador, número lote/serie, condições de
armazenamento e demais instruções conforme resolução rdc nº
185, de 22/10/2001, anvisa e suas alterações posteriores;

21.000,001.000,00 21,000PCT00083 00083
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legislação de acordo com legislação atual vigente; unidade de
fornecimento: pct com 100 unidades

00003818

REPELENTE
contra insetos tipo spray, 100ml - alta eficácia contra picadas de
insetos transmissores de doenças para gestantes.
repelente de maior concentração, que evita a perda na hora da
aplicação e protege de insetos como o aedes aegypti transmissor
de dengue, zika, chikungunya e febre amarela, o aedes albopictus
transmissor de dengue, zika, chikungunya, o anófeles, transmissor
da malária e o culex causador da filariose. proporciona até 10 horas
de proteção para toda a família, com 25% de icaridina, sem
componentes tóxicos hipoalergênico, sem perfume e não interage
com o protetor solar.

19.950,001.000,00 19,950UN00084 00084

00002007
AGULHA
25 x 5,5 com cânula siliconizada e bisel trifacetado c/100 unidades

2.400,00100,00 24,000CX00085 00085

00002628

PROTETOR
solar, fps 60, contendo 200ml, 60x ubs, 20 x uva. livre de óleo,
hipoalérgico, vitamina e. fragrância suave, toque suave, resistente a
água e suor. não contém oxibenzona. apresentar amostra

2.600,0040,00 65,000UN00086 00086

00002787

SERINGA DESCARTAVEL
01ml luer slip com agulha 13mm x 0,45mm - estéril, uso único,
transparente, atóxica, com bico que garanta conexões seguras e
sem vazamentos; corpo lubrificado, com escala externa gravada,
precisa e visível; flange com formato anatômico, para apoio dos
dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície
plana; êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a
aplicação sem deslize dos dedos; êmbolo deslizável, ajustado ao
corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de
retenção de borracha fixado em sua extremidade; embalagem
individual com selagem eficiente que garanta a integridade do
produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e
transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os
dados de identificação, procedência, número de lote, data de
validade e número de registro no ministério da saúde; oferece
melhor leitura na dosagem através de stopper reto e mais fino;
êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de
retenção; cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave;
cilindro transparente e com escala nítida; flange com desenho que
facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração.
disponível em embalagem individual (blister), com agulha (a agulha
vai conectada no bico da seringa). utilizada usualmente para
insulina.
marcação - com alto grau de precisão, traços e números de
inscrição claros, legíveis e isentos de falhas até o momento da
utilização; escala numerada em traços longos a cada 10 u.i. e a
secundária a cada 2 u.i.; feitas com tinta atóxica em azul ou preta.

9.600,0060.000,00 0,160UN00087 00087

00003822
TUBO PS 12X75MM COM TAMPA
pacote com 500 unidades, tubo transparente.

425,002.500,00 0,170UN00088 00088

00003902

TESTE RAPIDO COVID
detecção qualitativa de anticorpos igg e igm anti-covid-19;
sensibilidade (igg + igm) com pelo menos 7 dias de início dos
sintomas: 94,51%; sensibilidade (igg + igm) com menos de 7 dias de
início dos sintomas: 69,05%; sensibilidade (igg + igm) entre 7 e 14
dias de início dos sintomas: 89,39%; sensibilidade (igg + igm) após
14 dias de início dos sintomas: 96,94%; especificidade (igg + igm):
98,7%; armazenamento: 2 a 30°c; amostra: sangue total, soro ou
plasma; volume de amostra: 20 ul para sangue total e 10 ul para

100.520,002.000,00 50,260UN00089 00089
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soro/plasma; embalagem contendo número do registro e normas
técnicas de acordo com anvisa lote e validade validade: 24 meses
após a entrega

00001886

DISPENSER
para sabonete liquido ou álcool em gel - com reservatório para
sabonete líquido ou álcool gel. injetada em plástico abs branco,
possui sistema de válvula, visor cristal transparente, o que permite o
controle da substituição do sabonete, fundo e botão na cor branco.
acompanha chave plástica, tampa do reservatório e kit contendo
buchas e parafusos para fixação na parede.
disponível na cor: branco
capacidade do reservatório: 1000ml
medidas: 235mm (altura) x 110mm (largura) x 112mm
(profundidade).
material: plástico
tipo de instalação: de parede

11.707,50350,00 33,450UN00090 00090

00001886

DISPENSER
para papel toalha interfolha; visor transparente para facilitar o
abastecimento; fabricado em: polietileno; dimensões de: 13,5 cm de
profundidade; 26,5 cm de largura e 31 cm de altura; alta resistência
a impacto; cor: branca

7.698,00100,00 76,980UN00091 00091

00002793

TERMOMETRO
digital infravermelho portátil especificações mínimas: termômetro
digital infravermelho portátil, tipo pistola, com pilhas inclusas, com
mira laser, display lcd iluminado; faixa de leitura em °c ou °f com
escala entre: - 50+300°c; resolução do display: 0,1°c/f.

7.048,0040,00 176,200UN00092 00092

00000119

PAPEL TOALHA
interfolhado extra branco, fabricados com 100% celulose virgem de
altíssima qualidade, com alta absorção e resistência ao úmido,
acondicionados em embalagens de papel kraft, práticas e seguras,
interfoliado com 2 dobras com 1000 folhas de 22,5 x 21 cm.
embalagem com 05 pacotes.

8.380,00400,00 20,950FDO00093 00093

00001880

ALCOOL GEL
70% - contendo 1 litro, antisséptico; gel transparente; incolor;
validade mínima de 2 anos a partir da data da entrega; caixa com 12
unidades.

6.643,5050,00 132,870CX00094 00094

00000783
ALCOOL 70%
liquido, a 70% - caixa com 12 unidades cada contendo 1l; validade
mínima de 2 anos a partir da data da entrega.

3.039,5050,00 60,790CX00095 00095

00001396

SABONETE LIQUIDO
aplicação: para lavagem das mãos; fragrância: erva-doce;
acondicionamento: bombona 5 l; rotulagem: rotulo contendo
identificação, composição, número de lote, data de fabricação,
validade, procedência e registro no ms/anvisa ou no inmetro ou
ainda informação do registro no órgão de controle, se for o caso.

6.765,00300,00 22,550UN00096 00096

2.535.839,30

13Autenticar documento em http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade 
com o identificador 340036003000340038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente 

conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VALORES MÉDIOS PARA A RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Origem Pesquisa de Preços Nº 000028/2020 Processo

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAÚDE PARA MULHER NA GESTAÇÃO, EPIs E
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

.

04.090/2020

Ficha Dotação Valor Total

Órgão SEC. MUN. DE SAUDE

MATERIAL DE CONSUMO ( 008001.1030400242.066.33903000000.12140000000 ) 15.025,00
00076-12140000

00

MATERIAL DE CONSUMO ( 008001.1030100252.053.33903000000.12140000006 ) 1.572.920,80
00034-12140000

00

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (
008001.1030100252.051.33903200000.12140000000 ) 19.950,00

00022-12140000
00

MATERIAL DE CONSUMO ( 008001.1030101112.231.33903000000.12140000000 ) 776.142,00
00081-12140000

00

MATERIAL DE CONSUMO ( 008001.1030501112.234.33903000000.12140000000 ) 151.801,50
00088-12140000

00

2.535.839,30

Total Geral 2.535.839,30

BOA ESPERANÇA, 1 de dezembro de 2020

_________________________________
Setor de Compras

_________________________________
Autorização da Despesa

1 / 1Autenticar documento em http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade 
com o identificador 340036003000350032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente 

conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6518 | E-mail: planejamentogestao@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br  

 

 

 

 
À 

 

Secretaria Municipal de Fazenda – Setor de contabilidade  

  

 

Assunto: Aquisição de materiais para diversas áreas da saúde (ATA ESTADUAL). 

 

SEMUS– Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

Processo: 04.090/2020   

  

VALOR MÉDIO: R$2.535.839,30 (Dois milhões quinhentos e trinta e cinco mil oitocentos 

e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), conforme anexos. 

Observação: Esta anexado orçamentos mais atas de registro de preços resultado 

de licitação de outros municípios para fins de comparação de preços.   

Favor informar se há dotação orçamentária. 

  

Boa Esperança, 01 de dezembro de 2020. 

 

 
 
 

Helton Ferreira de Moura  

Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos. 

Decreto nº 4.823/2017 

 

Autenticar documento em http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade 
com o identificador 340036003000360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente 

conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - 
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Boa Esperança, 17 de dezembro de 2020.  
De: Secretaria Municipal de Fazenda 
Para: Gerência Estratégica de Compras e Suprimentos 
 
Referência: 
Processo nº 4090/2020 
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 496/2020 
 
Autoria:
 
Ementa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAÚDE
PARA MULHER NA GESTAÇÃO, EPIs E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19
   

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
 
 
Fase Atual: Providenciar  
 
Ação realizada: Analisado  
 
Descrição: Após analise percebemos que o exite dois valores somente em um projeto
atividade, porém após analise contábil percebemos que foi criado no orçamento uma rubrica
específica para aquisição dos valores para os materiais que serão entregues nas escolas
municipais. Dessa forma peço que faça a seperação desse valor e incluia na ficha
orçamentária 94.
 
Próxima Fase: Providenciar
 
  
 

Karine da Silva Costa 
Secretário(a) Municipal 

 

Autenticar documento em http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade 
com o identificador 350039003400370035003A005400, Documento assinado digitalmente conforme 

MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Boa Esperança, 17 de dezembro de 2020.  
De: Gerência Estratégica de Compras e Suprimentos 
Para: Secretaria Municipal de Fazenda 
 
Referência: 
Processo nº 4090/2020 
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 496/2020 
 
Autoria:
 
Ementa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAÚDE
PARA MULHER NA GESTAÇÃO, EPIs E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19
   

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
 
 
Fase Atual: Providenciar  
 
Ação realizada: Analisado  
 
Descrição: SEGUE PARA DOTAÇÃO.
 
Próxima Fase: Providenciar
 
  
 

Helton Ferreira de Moura 
Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos 

 

Autenticar documento em http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade 
com o identificador 360031003200340037003A005400, Documento assinado digitalmente conforme 

MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VALORES MÉDIOS PARA A RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Origem Pesquisa de Preços Nº 000028/2020 Processo

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAÚDE PARA MULHER NA GESTAÇÃO, EPIs E
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

.

04.090/2020

Ficha Dotação Valor Total

Órgão SEC. MUN. DE SAUDE

MATERIAL DE CONSUMO ( 008001.1030400242.066.33903000000.12140000000 ) 15.025,00
00076-12140000

00

MATERIAL DE CONSUMO ( 008001.1030100252.053.33903000000.12140000006 ) 1.572.920,80
00034-12140000

00

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (
008001.1030100252.051.33903200000.12140000000 ) 19.950,00

00022-12140000
00

MATERIAL DE CONSUMO ( 008001.1030101112.231.33903000000.12140000000 ) 776.142,00
00081-12140000

00

MATERIAL DE CONSUMO ( 008001.1030501112.234.33903000000.12140000000 ) 100.520,00
00088-12140000

00

MATERIAL DE CONSUMO ( 008001.1030101112.236.33903000000.12142100000 ) 51.281,50
00094-12142100

00

2.535.839,30

Total Geral 2.535.839,30

BOA ESPERANÇA, 17 de dezembro de 2020

_________________________________
Setor de Compras

_________________________________
Autorização da Despesa

1 / 1Autenticar documento em http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade 
com o identificador 340037003500300038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente 

conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6518 | E-mail: planejamentogestao@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br  

 

 
 
 À  
 
 
Secretaria Municipal de Fazenda – Setor de contabilidade  
 
 
Assunto: Aquisição de materiais consumo. 
 
SEMUS– Secretaria Municipal de Saúde.  
 
Processo: 04.090/2020  
 
VALOR MÉDIO ESTIMADO: R$2.535.839,30 (Dois milhões quinhentos e trinta e cinco 
mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta centavos), divididos da seguinte forma: 
 
FICHA 034: R$1.572.920,80 
FICHA 081: R$776.142,00 
FICHA 088: R$100.520,00 
FICHA 022: R$ 19.950,00 
FICHA 076: R$ 15.025,00  
FICHA 094: R$  51.281,50 
 
 
Foram anexados orçamentos de fornecedores e algumas Atas de Registro de Preços 
resultado de licitação de outros municípios para apuração do preço médio. 
Observação: Segue também para conhecimento cópias de email’s de alguns contatos 
com fornecedores na tentativa de agregar mais propostas, sem êxito demonstrando a 
dificuldade em conseguir cotações. 
 
Favor informar se há dotação orçamentária.  
 
Boa Esperança, 17 de dezembro de 2020. 

 
 
 

Helton Ferreira de Moura  

Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos. 

Decreto nº 4.823/2017 

 

Autenticar documento em http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade 
com o identificador 340037003500310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente 
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Boa Esperança, 17 de dezembro de 2020.  
De: Secretaria Municipal de Fazenda 
Para: Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade 
 
Referência: 
Processo nº 4090/2020 
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 496/2020 
 
Autoria:
 
Ementa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAÚDE
PARA MULHER NA GESTAÇÃO, EPIs E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19
   

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
 
 
Fase Atual: Providenciar  
 
Ação realizada: Autorizado  
 
Descrição: Para dotação orçamentária. Favor observar a fonte de recurso.
 
Próxima Fase: Elaborar Dotação Orçamentária.
 
  
 

Karine da Silva Costa 
Secretário(a) Municipal 

 

Autenticar documento em http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade 
com o identificador 360031003200350033003A005400, Documento assinado digitalmente conforme 
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Boa Esperança, 17 de dezembro de 2020.  
De: Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade 
Para: Gerência Municipal de Gestão de Licitações 
 
Referência: 
Processo nº 4090/2020 
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 496/2020 
 
Autoria:
 
Ementa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAÚDE
PARA MULHER NA GESTAÇÃO, EPIs E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19
   

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
 
 
Fase Atual: Elaborar Dotação Orçamentária.  
 
Ação realizada: Elaborado  
 
Próxima Fase: Elaborar Minuta do Edital
 
  
 

Valdecir Gonçalves Alves  
Contador(a) 

 

Autenticar documento em http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade 
com o identificador 360031003200350038003A005400, Documento assinado digitalmente conforme 
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PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6513 | E-mail: fazenda@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Nº Processo: 4.090/2020. 
 
Assunto: Aquisição de materiais de curativo, vigilância em saúde, saúde da mulher na 
gestação, EPIs e programa saúde na escola no enfrentamento ao COVID-19. 
 
À Gerência de Licitação, 
 
Com referência ao despacho retro, informamos a existência de recursos orçamentários para 
o atendimento da despesa de que trata este processo, no valor estimado de R$ 
2.535.839,30 (Dois milhões quinhentos e trinta e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e 
trinta e nove centavos), constando da Lei Orçamentária Anual - LOA (Lei nº 1.703/2019), 
na seguinte dotação orçamentária: 
 
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde. 
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS. 
Projeto Atividade: Projeto Atividade: 008001.1030100252.053 – Contratação E 
Manutenção Equipes De Saúde Da Família E Saúde Bucal  
Elemento Despesa: 33903000000 - Material De Consumo  
Fonte De Recurso: 12140000006 – SUS Federal (Custeio) Atenção Básica – PAB 
VARIAVEL – PMAQ 
Ficha: 034 
VALOR: R$ 1.572.920,80. 
 
Projeto Atividade: 008001.1030101112.231 – Programa de Enfrentamento ao COVID19 
– Atenção Básica Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. 
Governo Federal (Bloco de Custeio)  
Ficha: 081. 
VALOR: R$ 776.142,00 
 
Projeto Atividade: 008001.1030400242.066 – Manutenção dos Serviços de Vigilância e 
Controle de Doenças.  
Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. 
Governo Federal (Bloco de Custeio).  
Ficha: 076. 
Valor: R$ 15.025,00 
 
Projeto Atividade: 008001.1030501112.234 – Programa de Enfrentamento ao COVID19 
– Vigilância Epidemiológica  
Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. 
Governo Federal (Bloco de Custeio). 
Ficha: 088. 
Valor: R$ 100.520,00 

Autenticar documento em http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade 
com o identificador 340037003500340030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente 
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PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6513 | E-mail: fazenda@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br  

 

Projeto Atividade: 008001.1030100252.051 – Assistência à Saúde da Criança e da 
Mulher.  
Elemento Despesa: 33903200000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.  
Fonte de Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. 
Governo Federal (Bloco de Custeio).  
Ficha: 022. 
Valor: R$ 19.950,00 
 
Projeto Atividade: 008001.1030101112.236 – Programa de Enfrentamento ao COVID19 
– Programa Saúde na Escola  
Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. 
Governo Federal (Bloco de Custeio) 
Ficha: 094. 
Valor: R$ 51.281,50. 
 
 

Boa Esperança/ES, 17 de dezembro de 2020. 
 
 
 

Valdecir Gonçalves Alves 
Contador – CRC-ES 18.031/O-7 

Matrícula nº 224.579 

Autenticar documento em http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade 
com o identificador 340037003500340030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente 

conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - 
Brasil.

fls. 278

http://www.boaesperanca.es.gov.br/


Boa Esperança, 04 de janeiro de 2021.  
De: Gerência Municipal de Gestão de Licitações 
Para: Secretaria Municipal de Fazenda 
 
Referência: 
Processo nº 4090/2020 
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 496/2020 
 
Autoria:
 
Ementa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAÚDE
PARA MULHER NA GESTAÇÃO, EPIs E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19
   

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
 
 
Fase Atual: Elaborar Minuta do Edital  
 
Ação realizada: Analisado  
 
Descrição: Favor informar dotação orçamentária vigente.
 
Próxima Fase: Sanear Processo
 
  
 

João Flávio Zoteli Areia 
Gerente Estratégico de Gestão em Pregões  

 

Autenticar documento em http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade 
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Boa Esperança, 06 de janeiro de 2021.  
De: Secretaria Municipal de Fazenda 
Para: Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade 
 
Referência: 
Processo nº 4090/2020 
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 496/2020 
 
Autoria:
 
Ementa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAÚDE
PARA MULHER NA GESTAÇÃO, EPIs E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19
   

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
 
 
Fase Atual: Sanear Processo  
 
Ação realizada: Saneado  
 
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAÚDE
PARA MULHER NA GESTAÇÃO, EPIs E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
 
Próxima Fase: Elaborar Dotação Orçamentária.
 
  
 

Sedrick Vasconcellos Lopes 
Contador(a) 

 

Autenticar documento em http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade 
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Boa Esperança, 06 de janeiro de 2021.  
De: Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade 
Para: Gerência Municipal de Gestão de Licitações 
 
Referência: 
Processo nº 4090/2020 
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 496/2020 
 
Autoria:
 
Ementa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAÚDE
PARA MULHER NA GESTAÇÃO, EPIs E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19
   

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
 
 
Fase Atual: Elaborar Dotação Orçamentária.  
 
Ação realizada: Elaborado  
 
Próxima Fase: Elaborar Minuta do Edital
 
  
 

Valdecir Gonçalves Alves  
Contador(a) 
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PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6513 | E-mail: fazenda@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 

Nº Processo: 4.090/2020. 

 

Assunto: Aquisição de materiais de curativo, vigilância em saúde, saúde da mulher na 

gestação, EPIs e programa saúde na escola no enfrentamento ao COVID–19. 

 

À Gerência de Licitação, 

 

Com referência ao despacho retro, informamos a existência de recursos orçamentários para 

o atendimento da despesa de que trata este processo, no valor estimado de R$ 

2.535.839,30 (Dois milhões quinhentos e trinta e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e 

trinta e nove centavos), constando da Lei Orçamentária Anual – LOA (Lei nº 1.731/2020), 

na seguinte dotação orçamentária: 

 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde. 

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS. 

Projeto Atividade: Projeto Atividade: 008001.1030100252.053 – Contratação E 

Manutenção Equipes De Saúde Da Família E Saúde Bucal  

Elemento Despesa: 33903000000 – Material De Consumo  

Fonte De Recurso: 12140000006 – SUS Federal (Custeio) Atenção Básica – PAB 

VARIAVEL – PMAQ 

Ficha: 036 

VALOR: R$ 1.572.920,80. 

 

Projeto Atividade: 008001.1030101112.231 – Programa de Enfrentamento ao COVID19 

– Atenção Básica  

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo  

Fonte de Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. 

Governo Federal (Bloco de Custeio)  

Ficha: 059. 

VALOR: R$ 776.142,00 

 

Projeto Atividade: 008001.1030400242.066 – Manutenção dos Serviços de Vigilância e 

Controle de Doenças.  

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo  

Fonte de Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. 

Governo Federal (Bloco de Custeio). 

Ficha: 083. 

Valor: R$ 15.025,00 
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Projeto Atividade: 008001.1030501112.234 – Programa de Enfrentamento ao COVID19 

– Vigilância Epidemiológica  

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo  

Fonte de Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. 

Governo Federal (Bloco de Custeio). 

Ficha: 088. 

Valor: R$ 100.520,00 

 

Projeto Atividade: 008001.1030100252.051 – Assistência à Saúde da Criança e da 

Mulher.  

Elemento Despesa: 33903200000 – Material, bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.  

Fonte de Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. 

Governo Federal (Bloco de Custeio).  

Ficha: 023. 

Valor: R$ 19.950,00 

 

Projeto Atividade: 008001.1030101112.236 – Programa de Enfrentamento ao COVID19 

– Programa Saúde na Escola  

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo  

Fonte de Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. 

Governo Federal (Bloco de Custeio) 

Ficha: 062. 

Valor: R$ 51.281,50. 

 

 

Boa Esperança/ES, 06 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Valdecir Gonçalves Alves 

Contador – CRC-ES 18.031/O-7 

Matrícula nº 224.579 
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Boa Esperança, 08 de janeiro de 2021.  
De: Gerência Municipal de Gestão de Licitações 
Para: Procuradoria-Geral do Município . 
 
Referência: 
Processo nº 4090/2020 
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 496/2020 
 
Autoria:
 
Ementa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAÚDE
PARA MULHER NA GESTAÇÃO, EPIs E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19
   

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
 
 
Fase Atual: Elaborar Minuta do Edital  
 
Ação realizada: Elaborado  
 
Próxima Fase: Elaborar Parecer Inicial
 
  
 

João Flávio Zoteli Areia 
Gerente Estratégico de Gestão em Pregões  
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MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº XXX/20XX 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA 

(Processo Administrativo n°. 4.090/2020) 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Fundo Municipal de 

Saúde de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas – CNPJ sob o nº 11.431.661/0001-98, UASG 927046, por meio da Gerência 

Municipal de Gestão de Licitações, sediada na Avenida Senador Eurico Rezende, nº 780, 

Centro, Boa Esperança/ES, CEP: 29.845-000, realizará licitação para Registro de Preços, na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por Item, nos termos 

da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 

nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro 

de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de 

junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste 

Edital.  

Data da sessão: XX/XX/20XX 

Horário: XXh:XXmin 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

Futura e eventual aquisição de materiais de consumo para utilização nas Unidades 

Básicas de Saúde, Vigilância em Saúde e no enfrentamento do COVID-19, Mediante 

Sistema de Registro de Preços, em atendimento as diretrizes do SUS no município 

de Boa Esperança/ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. 

1.2. 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.  

1.3. 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. 
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2.  DO REGISTRO DE PREÇOS  

 

2.1. O Município de Boa Esperança, neste ato representado pela Secretaria Municipal de 

Saúde, é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços 

dele decorrente. 

2.2. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que 

participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a 

Ata de Registro de Preços. 

2.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 

fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Fundo Municipal de 

Saúde – Órgão Gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

2.3.1. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de 

Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por 

cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes. 

2.3.2. O quantitativo decorrente das 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. 

2.3.3. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado 

o prazo de vigência da Ata. 

2.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente 

de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da 

Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido 

pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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. 
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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 SICAF 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 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no 

art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao 

Sistema. 

4.2. Os lotes 19, 20, 22, 25, 51, 70, 80 e 89 serão abertos à ampla concorrência sem 

reserva de cota para microempresas e empresas de pequeno porte por 

ultrapassarem o valor estimado de R$ 80.000,00, e também por se tratar de 

produtos médico-hospitalares que devem ser de uso padronizado, evitando 

desperdícios e outros contratempos. Além do mais, a maior parte do pregão será 

destinado às micro empresas e empresas de pequeno porte. 

4.3. Para os demais itens deste Pregão, a participação é exclusiva a microempresas e 

empresas de pequeno porte, nos termos do inciso I, do art. 48 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

4.4. 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 agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006. 

4.5. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
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4.5.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.5.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.5.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.5.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

4.5.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

4.5.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.4.6.1 O presente edital não prevê as condições de participação de empresas 

reunidas em consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as 

licitações que permitem essa participação são aquelas que envolvem serviços 

de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. 

4.5.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

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

4.6. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.6.1. 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;  

4.6.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá 

o prosseguimento no certame; 

4.6.1.2. 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. 

4.6.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

4.6.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
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4.6.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.6.5. 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;  

4.6.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.6.7. 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; 

4.6.8. que os serviços são prestados 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, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.7. 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, 

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. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. 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. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
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negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7. 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. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro 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 do item, sendo aceito até 02 (duas) casas decimais 

após a vírgula. 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  

6.1.4. Descrição detalhada do objeto: 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. 

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 60 (sessenta) 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 federais, quando participarem de licitações públicas 

(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário); 
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6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas 

da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

6.7. Existindo divergência entre as descrições dos itens licitados no sistema do 

Comprasnet SIASG e no edital, prevalecerão as descrições contidas no 

instrumento convocatório. 

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. 

7.2.   O Pregoeiro 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 

Pregoeiro 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 pelo valor unitário do item. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. 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.  

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance 

final e fechado. 

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar 

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
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7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

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

7.20. 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. 

7.21. 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 de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22. 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. 

7.23. 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. 

7.24. 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. 
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7.25. 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.  

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.26.1. no pais; 

7.26.2. por empresas brasileiras;  

7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.  

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 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. 

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.28.2. O pregoeiro 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.  

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro 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. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena 

de desclassificação.  

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do 

que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. 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.  

8.4. 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; 

8.5. 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; 

8.6. O Pregoeiro 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. 

8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

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 Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.3. Caso a compatibilidade 86 – PROTETOR SOLAR, com as 

especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e 

desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens 

acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar 
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apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser 

indicado e dentro de 10 (dez) dias úteis contados da solicitação. 

8.6.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e 

horário de realização do procedimento para a avaliação das 

amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, 

incluindo os demais licitantes. 

8.6.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de 

mensagem no sistema. 

8.6.3.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de 

aceitabilidade: 

8.6.3.3.1. Qualidade; 

8.6.3.3.2. Grau de proteção UVA/UVB; 

8.6.3.3.3. Absorção; 

8.6.3.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso 

na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo 

entrega de amostra fora das especificações previstas neste 

Edital, a proposta do licitante será recusada. 

8.6.3.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado 

não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da 

proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-

á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, 

até a verificação de uma que atenda às especificações constantes 

no Termo de Referência.  

8.6.3.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração 

serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e 

desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não 

gerando direito a ressarcimento. 

8.6.3.7. 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. 
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9. DA HABILITAÇÃO 

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

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) 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).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição 

das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de 

Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

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

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1. 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. 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 
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Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada 

por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e 

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, 

deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, 

ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro 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. 
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9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, 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 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; 

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. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País: decreto de autorização; 

9.8.8. Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, 

expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como 

exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº. 

79.094/77 (art. 2º) e Portaria Federal nº. 2.814 de 29/05/98; 

9.8.9. Autorização de Funcionamento da empresa licitante expedida pela 

ANVISA - Agencia Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério de 

Saúde, ou publicação da autorização de funcionamento no “Diário 

Oficial da União – DOU”, ou Isenção, para Produtos da 
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Saúde/Correlatos, de Higiene Pessoal e Saneantes em nome do 

proponente. 

9.8.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de 

Tributos e Contribuições Federais conjunta com a Certidão Quanto à Dívida 

Ativa da União, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal, 

unificada com a Certidão Negativa de Débito com o INSS, demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei, expedida 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – conforme Portaria MF nº 

358, de 5 de setembro de 2014). 

9.9.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, onde for sediada a 

Empresa e a do Estado do Espírito Santo, quando a sede não for neste 

Estado, com validade na data de realização da licitação 

9.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativo ao 

domicilio ou sede da proponente, validade na data de realização da licitação. 

A proponente com filial no Município de Boa Esperança/ES, fica obrigada a 

fornecer a Certidão relativa a esta filial, para atendimento do item; 

9.9.5. Certidão de Regularidade - CRF, perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS, com validade na data de realização da licitação. 

9.9.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa. 

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 

na forma da lei;  

9.9.8. 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. 
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9.10. Qualificação Econômico-Financeira. 

9.10.1. 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; 

9.10.1.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será 

exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. 

(Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

9.10.1.2. 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; 

9.10.1.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato social/estatuto social. 

9.10.1.4. 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; 

9.10.2. 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 

9.10.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
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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.  

 

10. Qualificação Técnica 

10.1. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação 

técnica, por meio de: 

10.2. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, 

por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado. 

10.5. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

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

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.6. 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. 

10.6.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

10.7. 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. 

10.8. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 

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

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização.  
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10.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

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

mesma. 

10.10. 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. 

10.11 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. 

10.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e 

assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 02 (duas.) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico 

e deverá: 

11.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

11.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

11.2 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. 

11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.3 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). 
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11.3.1 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. 

11.4 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. 

11.5 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. 

11.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 DOS RECURSOS 

12.1 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. 

12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3 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. 

12.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 
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13 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1 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. 

13.1.2 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.  

13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

14 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 

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

a regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 

15 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

 

15.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
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16 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

16.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, 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.  

16.2 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 05 (cinco) dias, a contar da 

data de seu recebimento. 

16.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) 

licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

16.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do 

licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços 

registrados e demais condições. 

16.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante 

vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual 

referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos 

requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 

17.1. Do Registro de Preços decorrente desta licitação poderão ser formalizados 

contratos, cuja minuta integra este edital como ANEXO IV, após homologação do 

certame. 
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17.2. 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.  

17.2.1. 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.  

17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 

Administração. 

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à 

empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

17.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 

negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

17.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 

seus anexos; 

17.4. 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. 

17.5. O prazo de vigência da contratação será conforme previsão no instrumento 

contratual ou no termo de referência.  

17.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF 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.  
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17.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 

contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder 

ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

17.6.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, 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. 

17.7. 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. 

17.8. 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. 

 

18. DO REAJUSTE 

 

18.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas na minuta 

de contrato, anexa a este Edital. 

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

Referência.  
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21. DO PAGAMENTO 

 

21.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado de forma parcelada à medida 

que a necessidade for sendo suprida, contados da data de recebimento da Nota 

Fiscal/Fatura discriminativa, que serão atestados pelo Setor Competente. 

21.1.1 Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em 

que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, conforme art. 

4°, do Anexo XI, da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017. 

21.2. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias 

úteis, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 

21.3. A nota fiscal será emitida pela adjudicatária em inteira conformidade com as 

exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, dela constando, 

ainda: o tipo e nº da Licitação (Pregão Eletrônico nº___/2021). 

21.4. O pagamento será efetuado, mediante a apresentação ao Município de Boa 

Esperança a nota fiscal, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para 

a habilitação no procedimento licitatório, e ter ocorrido o recebimento na forma 

prevista no art. 73 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

21.5. Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que 

modifique as informações registradas no Pregão, deverá ser comunicado ao Município 

de Boa Esperança, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade 

competente. 

21.6. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal (is), o(s) mesmo(s) 

será (ão) devolvido (s) à empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o 

prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo 

documento, devidamente corrigido. 

21.7. O Município de Boa Esperança, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, 

no ato do atesto, o objeto adquirido não estiver em perfeita condição ou de acordo com 

a especificação apresentada e aceita. 

21.8. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento 

de preços ou correção monetária. 
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22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

22.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

22.1.2. apresentar documentação falsa; 

22.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

22.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

22.1.5. não mantiver a proposta; 

22.1.6. cometer fraude fiscal; 

22.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 

reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 

compromisso assumido injustificadamente.  

22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 

às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio 

entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da 

fase de lances. 

22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções:  

22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

22.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento 

no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

22.5. 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 Contratante pelos prejuízos 

causados; 
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22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 

processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 

deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 

ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização – PAR.  

22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 

termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 

administrativa.  

22.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público.  

22.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

22.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

22.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

22.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

22.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência. 

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 

preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 
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23.3. 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. 

23.4. 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° 7.892/213. 

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no Setor 

de Protocolo deste Órgão localizado na Avenida Senador Eurico Rezende, 780, Centro, 

Boa Esperança/ES. 

24.3. Caberá ao Pregoeiro, 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. 

24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 

Edital. 

24.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 
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25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

25.2. 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 Pregoeiro.   

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances. 

25.5. 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. 

25.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 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. 

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

25.8. 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.  

25.9. 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. 

25.10. 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. 

25.11. 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. 
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25.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.boaesperanca.es.gov.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na 

Gerência Municipal de Gestão de Licitações, na Av. Senador Eurico Rezende, 780, 

Centro, de segunda à quinta-feira, das 08h:00min às 11h:30min e das 13h às 17h e ás 

sextas-feiras das 8h às 12h, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

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

25.14.1.  ANEXO I - Termo de Referência 

25.14.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços 

25.14.3. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços 

25.14.4.  ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato 

 

 

Boa Esperança/ES, .......... de ................................. de 20......... 

 

 

 

 

 

 

João Flávio Zoteli Areia 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO  

1.1. Aquisição de materiais de consumo para utilização nas Unidades Básicas de Saúde, 

Vigilância em Saúde e no enfrentamento o COVID-19, em atendimento as diretrizes do SUS 

no município de Boa Esperança/ES.   

 

2. OBJETIVO  

2.1. A aquisição de tais materiais tem como objetivo reabastecer os estoques da Secretaria 

Municipal de Saúde, a fim de proporcionar condições necessárias de trabalho aos 

profissionais de saúde. Cumpre ressaltar que estes itens são essenciais na execução das rotinas 

básicas das Unidades Básicas de Saúde, Vigilância e no enfrentamento a pandemia da covid-

19. 

3. JUSTIFICATIVA  

3.1. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:  

3.1.1 Vale ressaltar que o município de Boa Esperança-ES conta com 7 (sete) Unidades de 

Saúde realizando atendimentos e procedimentos ao município. 

3.1.2 O município tem cobertura de 100% (cem por cento) da população do município, além 

de participarmos das redes de Atenção à Saúde que demanda de mais procedimentos e 

atendimentos à população (gestantes, hipertensos, diabéticos, dentre outros), onde possuem 

metas para serem cumpridas e assim atendermos as legislações e pactuações vigentes, 

garantindo os recursos financeiros. 

3.1.3 Tendo o momento da Pandemia do no Coronavírus, que vem demandando muito de 

material de consumo, testes rápidos, EPIs e na iminência de retorno as aulas, em que este 

Fundo Municipal de Saúde, foi contemplado com recursos para trabalhar o Programa Saúde 

na Escola, que tem foco na prevenção ao enfrentamento da COVID-19. 

 

3.2. BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARÃO DA 

CONTRATAÇÃO:  

A Atenção Básica possibilita resolver grande parte dos problemas de saúde, evitando a busca 

por atendimentos na unidade hospitalar e consequentemente aumento da fila de espera por 

atendimento. A atenção Básica é prioridade da Secretaria de Saúde de Boa Esperança, a 

aquisição do objeto vem para ampliar o acesso da população ao SUS, isto porque esta 

modalidade é capaz de resolver até 85% dos problemas de saúde da população, com a 

organização dos fluxos da continuidade da atenção ou do cuidado. Este papel essencial da 

atenção primária, tanto na resolução dos casos, quanto no referenciamento do usuário para 

outros níveis, torna-a a base estruturante do sistema e ordenadora de um sistema piramidal. 
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Essa análise avulta-se como imprescindível por se tratar de materiais a serem empregados na 

cura de machucados, infecções cutâneas, aplicação de imunobiológicos, cuja ausência 

impedirá a continuidade de tratamento dos usuários, colocando em risco suas vidas, além da 

necessidade de abastecimento dos estoques das Unidades Básicas de Saúde e no 

enfrentamento a pandemia da COVID-19.  

Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda 

da saúde dos pacientes e de nossos servidores. 

 

4. DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

4.1. A entrega dos itens será de forma parcelada, com prazo máximo para o início de 

fornecimento dos materiais e objeto desta aquisição, deverá ser de até 30 (trinta) dias úteis, 

contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento, emitido pelo Setor de Compras. 

4.2. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da PMBE, situado na Rua Moisés 

Filgueira da Cunha, 260, Centro, neste Município, no horário de 07h00min as 17h00min, bem 

como a cópia reprográfica da “Ordem de Fornecimento”. 

4.3. A entrega dos materiais deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades, 

acondicionados adequadamente. 

4.4. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, 

embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do material. 

4.5. Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 

conformidade dos materiais com as especificações descritas neste Termo. 

4.6. O recebimento provisório dos materiais não implica a aceitação dos mesmos. 

4.7. O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, 

separadamente, cada um, de forma que facilite a contagem e controle do Setor de 

Almoxarifado. 

 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO(S) MATERIAL (IS) 

5.1. O material ofertado deverá estar adequadamente embalado de forma a reservar suas 

características originais. 

5.2. Os materiais a serem ofertados deverão ser de ótima qualidade e obedecer rigorosamente: 

• Às normas e especificações constantes deste Termo de Referência. 

• Às normas da ABNT; INMETRO. 

• Às prescrições e recomendações dos fabricantes; 

• Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

• Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. 

5.3. Será recusado qualquer material deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, 

fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, 

distribuição e apresentação. 
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5.4. Em hipótese alguma será aceito material com alguma característica que venha a 

comprometer o seu uso e utilização por esta administração. 

5.5. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à 

qualidade do material entregue. 

5.6. O Fundo Municipal de Saúde poderá solicitar testes do material junto aos seus 

fabricantes, para verificar a legitimidade do material. Se verificada a inadequação do material 

ou sua falsidade, será feita notificação da empresa para que se proceda a substituição, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Caso não seja realizada a substituição, a empresa ficará 

sujeita às penalidades previstas. Se for declarada pelo fabricante a falsidade, independente da 

substituição, os materiais ficarão retidos, para que se proceda à responsabilidade criminal, 

prevista no art. 96, da Lei 8.666/93. 

5.7. Testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de testes futuros, quando 

houver suspeita de que o material seja falsificado. 

5.8. A validade dos materiais deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, a partir da data de 

entrega; exceto para os materiais com prazo inferior estipulado pelo fabricante. 

 

6. DA GARANTIA E SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS 

6.1. O material solicitado deverá ser entregue conforme especificações apresentadas neste 

Termo de Referência. Caso apresente algum material fora da validade ou com embalagem 

violada ou com material inferior as especificações apresentadas, deverá ser imediatamente 

trocado. 

6.2.  A CONTRATADA compromete-se a oferecer os itens do objeto licitado com a validade 

e garantia mínima de acordo com o especificado, hipótese em que qualquer caso de defeito, 

observadas estas especificações, o CONTRATANTE não terá qualquer ônus com os materiais 

substituídos, supervisão, transporte, seguro, diárias, bem como, outras despesas decorrentes 

da garantia. 

6.3. Os materiais entregues com defeito deverão ser substituídos no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da data da notificação a ser emitida pelo Almoxarifado da 

PMBE/ES. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

7.1. Executar o objeto do Edital; 

7.2. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste instrumento, como estabelece no Artigo 71 da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

7.3.  Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou 

prepostos à Contratante, ou a terceiros; 

7.4. Entregar os materiais, nas quantidades, qualidade, local e prazos especificados no Termo 

de Referência e no Edital; 
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7.5. Providenciar a imediata correção das deficiências apontada pela Secretaria solicitante. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

8.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações da 

licitante vencedora, rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 

obrigações assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva 

entrega do objeto contratado e o seu aceite, através de Servidor designado pela Autoridade 

competente; 

8.2. Disponibilizar um servidor do Fundo Municipal de Saúde para conferir a entrega dos 

materiais; 

8.3. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a licitante 

vencedora;  

8.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA 

8.5. Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a 

aquisição do material.    

8.6. Efetuar o pagamento da empresa vencedora na forma convencionada nos termos deste 

edital após a apresentação da Nota Fiscal e o aceite realizado pelo servidor responsável pelo 

recebimento definitivo. 

 

9. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 

9.1. O Fundo Municipal de Saúde designará um servidor responsável pelo recebimento e 

fiscalização dos materiais. 

 

10. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

10.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência e Edital. 

10.2. Sem prejuízo de plena responsabilidade da empresa perante a contratante ou a terceiros, 

o fornecimento estará sujeito a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em toda a 

sua abrangência. 

10.3. A empresa CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela entrega dos 

materiais, todavia, o Fundo Municipal de Saúde reserva-se o direito de exercer a mais ampla e 

completa fiscalização dos serviços, designando, para tanto, um servidor para 

acompanhamento. O responsável pelo recebimento dos materiais terá o direito de exigir o 

cumprimento de todos os itens do Termo de Referência e poderá entre outros: 

• Notificar por escrito à empresa contratada, pela ocorrência de eventuais imperfeições 

na entrega dos materiais, fixando prazo para sua troca. 

• Solicitar à empresa, a substituição de qualquer material fornecido que esteja em 

desacordo ou insatisfatório. 
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11. DAS PENALIDADES 

11.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, sujeitará à adjudicatária a multa, 

no valor de 0,2% (dois décimo por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais ou atraso 

na sua substituição, e por ocorrência de ato ou fato em desacordo com o proposto e o 

estabelecido neste Edital, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 

empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, sem prejuízo das 

demais sanções. A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, se for o caso, cobrado 

judicialmente. 

11.2. A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente vencedora as 

seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo 

tempo que perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da 

contratada e depois de ressarcido os prejuízos resultantes, para a Administração pela 

inexecução total da entrega; 

e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva da Secretária Municipal de 

Administração, depois de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 

de 10 (dez) dias da abertura de vista. 

 

12. DA FORMA DE PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias úteis, 

contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada 

por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo 

com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. 

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROJETO ATIVIDADE: 008001.1030100252.053 - CONTRATAÇÃO E 

MANUTENÇÃO EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL  

ELEMENTO DESPESA: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  

FONTE DE RECURSO: 12140000006 - SUS FEDERAL (CUSTEIO) A. BASICA-PAB-

VARIAVEL- PMAQ 

FICHA: 034. 

 

 

Autenticar documento em http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade 
com o identificador 340038003400360033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente 

conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - 
Brasil.

fls. 319

http://www.boaesperanca.es.gov.br/


 
PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE LICITAÇÕES 
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 

Telefone: (27) 3768 6531 | E-mail: gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br 

 

36 
 

Fundo Municipal de Saúde 

Projeto Atividade: 008001.1030101112.231 – Programa de Enfrentamento ao COVID-19 – 

Atenção Básica 

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Fonte de Recurso: 12140000000 – Trans. Fundo a Fundo Rec. Sus. Gov. (bloco de custeio) 

Ficha: 081. 

 

Fundo Municipal de Saúde 

Projeto Atividade: 008001.1030400242.066 – Manutenção dos Serviços de Vigilância e 

Controle de Doenças. 

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Fonte de Recurso: 12140000000 – Trans. Fundo a Fundo Rec. Sus. Gov. (bloco de custeio) 

Ficha: 076. 

 

Fundo Municipal de Saúde 

Projeto Atividade: 008001.1030501112.234 – Programa de Enfrentamento ao COVID-19 – 

Vigilância Epidemiológica 

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Fonte de Recurso: 12140000000 – Trans. Fundo a Fundo Rec. Sus. Gov. (bloco de custeio) 

Ficha: 088. 

 

Fundo Municipal de Saúde 

Projeto Atividade: 008001.1030100252.051 – Assistência à Saúde da Criança e da Mulher. 

Elemento Despesa: 33903200000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. 

Fonte de Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo Rec. SUS. Gov. Federal. 

Ficha: 022. 

 

Fundo Municipal de Saúde 

Projeto Atividade: 008001.1030101112.236 – Programa de Enfrentamento ao COVID-19 – 

Programa Saúde na Escola 

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Fonte de Recurso: 12140000000 – Trans. Fundo a Fundo Rec. Sus. Gov. (bloco de custeio) 

Ficha: 088. 

 

14. ESPECIFICAÇÕES  

 

PROJETO ATIVIDADE: 008001.1030100252.053 - CONTRATAÇÃO E 

MANUTENÇÃO EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL  

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 
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1 
100 

 
PCT 

ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA COM 100 

UND. Descartável; Formato convencional liso; Superfície 

e bordas perfeitamente acabadas; Espessura e largura 

uniforme em toda a sua extensão. Medindo 

aproximadamente 14 cm de comprimento, 1,4 cm de 

largura, 0,5 mm de espessura; Embalado em pacote com 

100 peças.  

2 50 POTE 

ABAIXADOR DE LINGUA ACRILICO COM  50 

UND. 

Pote em material acrílico. Abaixadores de língua 

embalados individualmente dentro do pote. Abaixadores 

com aroma de tutti-frutti e sabor adocicado. Dimensões 

do pote (unidade): L:105 x A:155 mm 

3 120 CX 
AGULHA 13 X 4,5 com cânula siliconizada e bisel 

trifacetado c/100 unidades 

4 120 CX 
AGULHA 25 X 6 com cânula siliconizada e bisel 

trifacetado c/ 100 unidades 

5 150 CX 
AGULHA 25 X 7 com cânula siliconizada e bisel 

trifacetado c/ 100 unidades 

6 80 CX 
AGULHA 25 X 8 com cânula siliconizada e bisel 

trifacetado c/ 100 unidades 

7 70 CX 
AGULHA 40 X 12 com cânula siliconizada e bisel 

trifacetado c/100 unidades 

8 800 UN 

AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10 ML 

Ampola plástica com 10 ML, estéril e aprirogênica, seu 

uso objetiva a diluição e a solubilização de medicamentos 

injetáveis. 

9 300 GALÃO 

AGUA DESTILADA - Apropriada para uso em 

autoclaves; Apropriada para uso em enxágue de vidrarias 

e instrumentos de laboratórios; Pode ser utilizada em 

análises químicas; Pode ser utilizada nas áreas produtivas 

que necessitem de água pura, isenta de sais solúveis; 

Embalada em galão de 05 litros. 

10 100 CX 

ÁLCOOL ABSOLUTO - Caixa com 12 unidades cada 

contendo 1L; Validade mínima de 2 anos a partir da data 

da entrega. 

11 

 
300 ROLO 

ALGODÃO HIDRÓFILO - 100% algodão alvejado; 

inodoro; isento de amido; fibras longas; em camadas 
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sobrepostas e uniformes; macio; cor branca; boa 

absorvência; enrolado em papel apropriado em toda a sua 

extensão; pacote com 500g. 

12 50 UND 
ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML - BICO 

RETO EM PLÁSTICO LEITOSO. 

13 3.000 PCT 

ATADURA CREPON - 12cm de largura x1,8m de 

comp. c/13 fios, constituído de fios de puro algodão 

reforçados proporcionando elasticidade e resistência, 

pct/12 unidades. 

14 800 UND 

BANDAGEM ELÁSTICA AUTO-ADESIVA COM 

ÓXIDO ZINCO 

Bandagem elástica auto-adesiva constituída de 100% 

algodão, adesivo com óxido de zinco e linha central para 

sobreposição precisa durante a aplicação. Hipoalergênica, 

tecido de resistência elástica de alta compressão, 

embalagem individual. Apresentação em rolo com 

tamanho aproximado de 10cm x 4,5m. 

15 4.000 UN 

BOLSA COLETORA DE URINA 2 LITROS 

COMPLETA -SISTEMA FECHADO - Desenvolvida 

para coleta de urina em unidades de Saúde, hospitais e 

clínicas. São utilizadas em pacientes com retenção 

urinária, em pós-operatório, em paciente com 

incontinência urinária, dentre outros; Estéril; Fabricada 

em PVC; Possui tubo extensor transparente e flexível, 

clamp corta fluxo, tubo de drenagem e pontos de coleta de 

amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e 

suporte para fixação; Atóxico e Apirogênico; Descartável, 

uso individual e por procedimento. 

16 100 CX 

BOLSA DE COLOSTOMIA - A bolsa de colostomia 

drenável acompanha um disco protetor de pele e um 

suporte adesivo flexível: Abertura recortável de 19 a 

64mm; Caixa com 10 unidades;  Contendo clipe de 

fechamento; Orifício inicial que pode ser ampliado para 

acomodar estomas de qualquer tamanho e formato, até um 

diâmetro máximo de 64 mm, o que a torna ideal também 

para uso hospitalar; Tela perfurada fixada à face posterior 

da bolsa, aumentando o conforto quando a bolsa toca a 

pele; Suporte adesivo flexível, que elimina a necessidade 
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de utilizar adesivos cirúrgicos; com plástico macio, 

silencioso e a prova de odores. Drenável, permite ser 

esvaziada. Cor: Opaca  

17 1.200 UN 

BOTA DE UNNA - Bandagem impregnada com pasta 

contendo óxido de zinco, glicerol, óleo de rícino, água 

deionizada e goma de acácia, embalada individualmente 

em envelope PET/PE leitoso, registro na ANVISA como 

correlato, classe de risco III, com medida aproximada de 

10,2cm x 9,14m.  

18 600 UN 

CAIXA COLETORA RESIDUOS - Modelo: perfuro 

cortante; material: papelão ondulado (papelão corrugado); 

tamanho/capacidade: 13 l; norma fabricação: NBR 13853; 

característica confecção: alça duplo transporte, 

revestimento interno evitando vazamento. 

19 1.200 UND 

CARBOXIMETILCELULOSE + BASE LIPÍDICA + 

PRATA - Curativo primário, estéril, não aderente, 

composto de matriz decarboximetilcelulose, de base 

lipídica, impregnada com prata. Com propriedades 

antibacterianas, antibiofilme, com capacidade de 

absorção, hemostasia, debridamento com aprisionamento 

de esfacelos residuais da ferida e promovendo a 

cicatrização. Apresentando características de micro - 

adesividade e permitindo o recorte. Tamanho aproximado 

de 10cm x 10cm - tecnologia lipido-coloide. 

20 1.000 UND 

CARBOXIMETILCELULOSE + BASE LIPÍDICA - 

Curativo primário, estéril, flexível e adaptável, não 

aderente, não oclusivo, composto por uma rede têxtil 

100% de poliéster composta por carboximetilcelulose e 

partículas lipofílicas. Tamanho aproximado de 10cm 

x10cm. - tecnologia lipido-coloide. 

21 4.000 UND 

COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO NÃO 

ESTERIL COM CORDÃO - Confeccionada com 

material resistente, translucido e atóxico com capacidade 

para 2000 ml. 

22 6.000 PCT 

COMPRESSA GAZE - Compressa de gaze hidrófila não 

estéril, 100% algodão. Embalagem com 500 unidades-8 

camadas-5 dobras; 13 fios por cm²-15 cm x 30 cm 

(aberta)-7,5cm x 7,5cm (fechada). 
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23 1.000 RL 

COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO - Compressa 

de gaze hidrófila com 13 fios por cm², com 8 camadas, 

em tecido tipo tela, em rolo com 91 cm x 91m de 

comprimento, não estéril, uniformemente enrolada, com 

absorção eficiente de fluidos isenta de impurezas, amido, 

substância gordurosas, corantes e alvejante Óptico de 

acordo com a NBR 1418. Embalagem individual, íntegra 

e impermeável, que mantenha o material protegido até o 

momento do uso, contendo dados de identificação do 

material, marca, fabricante, lote e prazo de validade. Com 

registro no ministério da saúde. 

24 1.200 UN 

COMPRESSA PARA LIMPEZA DE FERIDAS - 

Compressa para limpeza da pele, feridas e bordas, ação 

nos cuidados de afecções cutâneas perilesionais e 

periestomas, banho a seco, cuidados com a pele sensível, 

auxiliando na hidratação e prevenção de lesões. 

Embaladas em invólucro plástico com sistema de abertura 

abre/fecha autocolante. Contendo 08 compressas de rayon 

e poliéster, medindo aproximadamente 20 x 28 cm cada, 

pré-umidificadas com água limpa não iônica, surfactante 

F68, vitamina B5, vitamina E, benzoato de sódio e 

sorbato de potássio. Isento de sabão, álcool, perfume e 

parabenos. Pode ser pré-aquecido antes do uso. Contém 

instruções de uso em português, aprovação pela FDA, nº 

de lote e data de validade. 

25 2.500 UND 

CURATIVO SECUNDÁRIO ABSORVENTE ANTI-

ADERENTE 

Curativo estéril para feridas com elevada capacidade de 

absorção; Possui 05 camadas, sendo a 1ª camada externa 

de apoio protetor, 2ª camada superabsorvente de bloqueio 

e aprisionamento de umidade cerca de 180g/100cm², 3ª 

camada de distribuição do exsudato, 4ª camada de contato 

anti-aderente de silicone perfurado OptiSil e a 5ª camada 

de filme de proteção estéril. Tamanho aproximado 10cm 

x 10cm.  

26 300 CX 

CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO -

Composição: Cada 100ml contém: cloreto de sódio 

(0,9%); água para injeção q.s.p. 100ml; excipientes: água 

para injeção; Conteúdo eletrolítico: na+ 154 meq; 
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osmolaridade 308 mosm/l. ph: 4,5 – 7,0; a solução deve 

ser acondicionada em bolsas e frascos em sistema fechado 

para administração intravenosa; (cx contendo 30 un c/ 

500ml cada). 

27 3.000 UN 

CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% 

ALMOTOLIA 100 ML. Antisséptico tópico, antissepsia 

da pele no pré-operatório. 

28 600 UND 

CREME DERMATOPROTETOR E HIDRATANTE 

COM PHMB 

Atóxico e hipoalergenico; Composto no mínimo de água, 

polihexanida, triglicérides de cadeia média, vitamina A e 

E, bisabolol, lecitina, lanolina, hydroxyethycellulose 

(HEC), óleo de girassol, óleo de copaíba, pelenol, e 

essência de alecrim. 

Embalagem com no mínimo 100g. 

29 50 UND 

ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO 

Faixa de medição: 6 mmHg a 304 mmHg;  Divisão de 

Escala: 2 mmHg; Precisão: ± 3 mmHg;  Livre de látex; 

Manômetro 0 A 300MMhG com anel amortecedor de 

borracha na cor cinza (com selo de aprovação do 

INMETRO);  Acompanha Braçadeira FlexPort adulto (25 

a 34cm - diâmetro do braço) em nylon com fechamento 

em velcro super resistente; Pera 

insufladora;  Tubo;  Certificado de calibração 

INMETRO;  Manual e Garantia; Conexão por FlexiPort 

permite a troca da braçadeira de maneira fácil. 

Garantia mínima de 3 anos. 
 

30 1.500 UN 

ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 

Material: composto de tecido 100% algodão com resina 

acrílica impermeabilizante; propriedades físicas: 

hipoalérgico; adesivo: a base de borracha natural e resina; 

aderência: perfeita aderência com boa rasgadura; cor: 

branca; dimensão: largura 10 x comprimento 4,5 cm; 

apresentação: Enrolado em carretéis plásticos, com abas, 

protegidos também por capas, que mantém a integridade 

do produto. 

31 4.000 UN 
ESPARADRAPO MICROPORE -Material: tecido fios 

de algodão; propriedades físicas: hipoalérgico; adesivo: a 
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base de borracha natural e resina; aderência: perfeita 

aderência com boa rasgadura; cor: branca; dimensão: 

50mm x 4,5m; apresentação: rolo, com tampa de 

proteção; embalagem: acondicionado em material que 

garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá 

conter identificação do material, dados 

fabricante/importador, número lote/serie, condições de 

armazenamento e demais instruções conforme resolução 

RDC nº 185, de 22/10/2001, ANVISA e suas alterações 

posteriores; legislação: de acordo com legislação atual 

vigente. 

32 15 UND 

ESTETOSCÓPIO DUPLO CARDIOLÓGICO INOX 

PRETO 

Características: Possuir design do tubo em e que elimina 

ruídos; Auscultador em aço inox com diafragma de alta 

sensibilidade; Olivas macias e confortáveis; Mola 

ajustável para melhor tensão das hastes nos ouvidos; Anel 

e diafragma mais confortável para os pacientes; Garantia 

de 05 anos; Acompanha: 01 estojo com 02 pares extras de 

olivas macias e rosqueáveis; 01 membrana para 

diafragma. Registro ANVISA 

33 250 UN 

FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML SISTEMA 

AEROSOL - Fórmula especialmente desenvolvida para 

fixar o esfregaço celular em lâmina. De aplicação 

simples, atende especificações técnicas dos profissionais 

da área, frasco de alumínio e sistema aerossol. 

Composição: Álcool Etílico, Polietileno Glicol, Água 

Purificada e Propelente Butano. 

34 300 UN 
GEL CONDUTOR - Gel Condutor para Ultrassom e 

Correntes Incolor 300g. Recipiente: Almotolia. 

35 600 UND 

GEL COM PHMB - Gel para hidratação e 

descontaminação de feridas agudas e crônicas. Composto 

por betaína, PHMB 0,1% e ureia. Apresentação bisnaga 

contendo aproximadamente 100ml. 

36 200 UN 

HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% HOSPITALAR, 

1.000ml 

Desinfetante hospitalar para superfície fixa. 

37 1.500 KIT KIT PAPANICOLAU TAMANHO P - Composto por: 
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especulo pequeno/escova/luva/espátula de ayres/porta 

lamina com 1 lamina. Características: Conjunto de artigos 

médicos descartáveis destinados para exames 

ginecológicos. Indicação: Tem como finalidade auxiliar 

nos procedimentos ginecológicos e na coleta de material 

para citologia oncótica, clamídia, bacterioscopias e 

secreções em geral. O Kit Papanicolau, favorece a 

realização de um exame indolor, comodidade dérmica e 

elimina o risco de contaminação cruzada entre pacientes. 

Estéril – embalado em papel grau cirúrgico (GC). 

Processo de Esterilização: A Óxido de Etileno, e 

submetidas a todos os ensaios físico-químicos e 

microbiológicos de acordo com as normas NBR e 

Farmacopéia. 

38 3.000 KIT 

KIT PAPANICOLAU TAMANHO M - Composto por: 

especulo pequeno/escova/luva/espátula de ayres/porta 

lamina com 1 lamina. Características: Conjunto de artigos 

médicos descartáveis destinados para exames 

ginecológicos. Indicação: Tem como finalidade auxiliar 

nos procedimentos ginecológicos e na coleta de material 

para citologia oncótica, clamídia, bacterioscopias e 

secreções em geral. O Kit Papanicolau, favorece a 

realização de um exame indolor, comodidade dérmica e 

elimina o risco de contaminação cruzada entre pacientes. 

Estéril – embalado em papel grau cirúrgico (GC). 

Processo de Esterilização: A Óxido de Etileno, e 

submetidas a todos os ensaios físico-químicos e 

microbiológicos de acordo com as normas NBR e 

Farmacopeia. 

39 1.500 KIT 

KIT PAPANICOLAU TAMANHO G - Composto por: 

especulo pequeno/escova/luva/espátula de ayres/porta 

lamina com 1 lamina. Características: Conjunto de artigos 

médicos descartáveis destinados para exames 

ginecológicos. Indicação: Tem como finalidade auxiliar 

nos procedimentos ginecológicos e na coleta de material 

para citologia oncótica, clamídia, bacterioscopias e 

secreções em geral. O Kit Papanicolau, favorece a 

realização de um exame indolor, comodidade dérmica e 

elimina o risco de contaminação cruzada entre pacientes. 

Autenticar documento em http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade 
com o identificador 340038003400360033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente 

conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - 
Brasil.

fls. 327

http://www.boaesperanca.es.gov.br/


 
PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE LICITAÇÕES 
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 

Telefone: (27) 3768 6531 | E-mail: gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br 

 

44 
 

Estéril – embalado em papel grau cirúrgico (GC). 

Processo de Esterilização: A Óxido de Etileno, e 

submetidas a todos os ensaios físico-químicos e 

microbiológicos de acordo com as normas NBR e 

Farmacopeia. 

40 2.500 UN 

KOLLAGENASE POMADA COM 

CLORANFENICOL. Uso Adulto e Pediátrico.  Bisnaga 

contendo 30g. 

41 7 ROLO 

LACRE ADESIVO COM PICOTE DE SEGURANÇA 

PARA MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS. Cor: 

Vermelho; Tamanho: AL.10cm X 5 cm LG; Quantidade 

de etiqueta por rolo: 1.000 etiquetas. 

42 30 CX 

LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL - Descartável, 

confeccionado em aço inoxidável de primeira qualidade, 

isenta de rebarbas e sinais de oxidação, com lâmina 

perfeitamente afiada e adaptável aos cabos de bisturi 

padrão. Nº 24. Caixa com 100 unidades. 

43 500 CX 

LANCETA AUTOMÁTICA, CAIXA COM 100 

UNIDADES. - Disparo Único. Ideal para uso Profissional 

(Clínicas, Hospitais). Molas em Aço Inox; Descartável; 

Ponta Trifacetada (Reduz A Dor). Em Conformidade com 

a NR32 do Ministério do Trabalho. 

44 15 UN 

LANTERNA CLÍNICA DE BOLSO - Confeccionada 

em duro alumínio, com lâmpada de 2,2 volts de alta 

luminosidade; Acionamento através de contato do clip no 

corpo da caneta; funcionamento com duas pilhas tipo 

palito “AAA”. (Pilha já Inclusa). 

45 2.500 UND 

LOÇÃO OLEOSA A BASE DE AGE E VITAMINAS 

A e E, para proteção da pele de pessoas acamadas e com 

peles sensíveis (dermoprotetor) Também é usado como 

cicatrizante de feridas. É composto por ácidos cáprico e 

caprílico, lecitina, óleo de girassol clarificado, palmitato 

de retinol, alfa tecoferol, e acetato de tecoferol. 

Embalagem em forma de almotolia;  Apresentação: 

200ml. 

46 800 PAR 

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7.0 – PAR - 

Desenvolvida com a finalidade de promover a proteção de 

profissionais da Saúde durante procedimentos cirúrgicos 
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em hospitais, consultórios e clínicas. Estéril. Fabricada 

em Látex Natural. Formato Anatômico. Antiderrapante. 

Lubrificada com pó bio absorvível. Aprovada pelo 

Ministério do Trabalho (C.A). Atóxica e Apirogênica. 

Descartável e de uso único. Cada Unidade de Embalagem 

estéril contendo 1 par de luvas. 

47 20 UND 

MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10X1,40M 

A manta térmica é comumente usada em atendimentos de 

resgate e salvamento. Sua função é manter o paciente 

aquecido; Mantém o calor interno e reflete o calor 

externo; Não deformável; Isolante térmico de baixo peso; 

Resistente ao atrito com o solo; Cobertor térmico 

aluminizado. 

48 300 UN 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO OU BOBINA 

150MM X 100M 

Características: Indicadores químicos que mudam de cor 

após entrar em contato com agente esterilizante nos 

processos de vapor saturado ou óxido de etileno; Selagem 

tripla. 

49 300 UN 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO OU BOBINA 

300MM X 100M 

Características: Indicadores químicos que mudam de cor 

após entrar em contato com agente esterilizante nos 

processos de vapor saturado ou óxido de etileno; Selagem 

tripla. 

50 600 RL 

PAPEL LENÇOL EM BOBINA - Medindo 

aproximadamente 70 cm de largura por 50m de 

comprimento. Confeccionado em celulose 100% virgem, 

branco. 

51 3.500 UN 

POMADA HIDROGEL COM ALGINATO - 

COMPOSIÇÃO: Água purificada, propilenoglicol, 

carbômero 940, trietanolamina, 

alginato de cálcio e sódio, conservantes e 

carboximetilcelulose, Visco e transparente, Tampa Flip-

flop; Bisnaga contendo 30g - 

52 350 PCT 
SACOLA PLÁSTICA LEITOSA - Sacola para lixo 

contaminado 50 litros com 100 unidades. 

53 60.000 UN SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML COM BICO 
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LOOK ROSCA COM AGULHA 8MM X 0,33MM - 

Estéril, uso único, transparente, atóxica, com bico que 

garanta conexões seguras e sem vazamentos; Corpo 

lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível;  

Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e 

que confira estabilidade à seringa quando em superfície 

plana; Êmbolo com ramificações em sua base para 

facilitar a aplicação sem deslize dos dedos; Êmbolo 

deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a 

impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha 

fixado em sua extremidade; Embalagem individual com 

selagem eficiente que garanta a integridade do produto até 

o momento de sua utilização, permite a abertura e 

transferência com técnica asséptica, trazendo 

externamente os dados de identificação, procedência, 

número de lote, data de validade e número de registro no 

Ministério da Saúde; Oferece melhor leitura na dosagem 

através de stopper reto e mais fino; Êmbolo reto não se 

desprende do cilindro devido ao anel de retenção; 

Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave; 

Cilindro transparente e com escala nítida; Flange com 

desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a 

aplicação ou aspiração; Disponível em embalagem 

individual (blister), com agulha (a agulha vai conectada 

no bico da seringa). Utilizada usualmente para insulina; 

Marcação com alto grau de precisão, traços e números de 

inscrição claros, legíveis e isentos de falhas até o 

momento da utilização; Escala numerada em traços 

longos a cada 10 U.I. e a secundária a cada 2 U.I.; feitas 

com tinta atóxica em azul ou preta.  

54 5.000 UND 

SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA 

COM BICO LOOK ROSCA - Estéril, uso único, 

transparente, atóxica, com bico que garanta conexões 

seguras e sem vazamentos; Corpo lubrificado, com escala 

externa gravada, precisa e visível; Flange com formato 

anatômico, para apoio dos dedos e que confira 

estabilidade à seringa quando em superfície plana; 

Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a 

aplicação sem deslize dos dedos; Êmbolo deslizável, 

Autenticar documento em http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade 
com o identificador 340038003400360033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente 

conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - 
Brasil.

fls. 330

http://www.boaesperanca.es.gov.br/


 
PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE LICITAÇÕES 
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 

Telefone: (27) 3768 6531 | E-mail: gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br 

 

47 
 

ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada 

de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua 

extremidade; Embalagem individual com selagem 

eficiente que garanta a integridade do produto até o 

momento de sua utilização, permite a abertura e 

transferência com técnica asséptica, trazendo 

externamente os dados de identificação, procedência, 

número de lote, data de validade e número de registro no 

Ministério da Saúde; Oferece melhor leitura na dosagem 

através de stopper reto e mais fino; Êmbolo reto não se 

desprende do cilindro devido ao anel de retenção; 

Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave; 

Cilindro transparente e com escala nítida; Flange com 

desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a 

aplicação ou aspiração; Sem agulha; Aplicação; 

Segurança contra vazamentos ou acidentes na aspiração; 

Escala nítida que permite fácil leitura da dosagem do 

fluído; Fabricadas a partir de resinas de polipropileno que 

proporciona maior transparência; Siliconado 

internamente, garantindo suavidade no deslize e no 

controle preciso para aplicação e aspiração de 

medicamentos.  

55 5.000 UND 

SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA 

COM BICO LOOK ROSCA - Estéril, uso único, 

transparente, atóxica, com bico que garanta conexões 

seguras e sem vazamentos; Corpo lubrificado, com escala 

externa gravada, precisa e visível; Flange com formato 

anatômico, para apoio dos dedos e que confira 

estabilidade à seringa quando em superfície plana; 

Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a 

aplicação sem deslize dos dedos; Êmbolo deslizável, 

ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada 

de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua 

extremidade; Embalagem individual com selagem 

eficiente que garanta a integridade do produto até o 

momento de sua utilização, permite a abertura e 

transferência com técnica asséptica, trazendo 

externamente os dados de identificação, procedência, 

número de lote, data de validade e número de registro no 
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Ministério da Saúde; Oferece melhor leitura na dosagem 

através de stopper reto e mais fino; Êmbolo reto não se 

desprende do cilindro devido ao anel de retenção; 

Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave; 

Cilindro transparente e com escala nítida; Flange com 

desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a 

aplicação ou aspiração; Sem agulha; Aplicação; 

Segurança contra vazamentos ou acidentes na aspiração; 

Escala nítida que permite fácil leitura da dosagem do 

fluído; Fabricadas a partir de resinas de polipropileno que 

proporciona maior transparência; Siliconado 

internamente, garantindo suavidade no deslize e no 

controle preciso para aplicação e aspiração de 

medicamentos.  

56 8.000 UND 

SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA 

COM BICO LOOK ROSCA - Estéril, uso único, 

transparente, atóxica, com bico que garanta conexões 

seguras e sem vazamentos; Corpo lubrificado, com escala 

externa gravada, precisa e visível; Flange com formato 

anatômico, para apoio dos dedos e que confira 

estabilidade à seringa quando em superfície plana; 

Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a 

aplicação sem deslize dos dedos; Êmbolo deslizável, 

ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada 

de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua 

extremidade; Embalagem individual com selagem 

eficiente que garanta a integridade do produto até o 

momento de sua utilização, permite a abertura e 

transferência com técnica asséptica, trazendo 

externamente os dados de identificação, procedência, 

número de lote, data de validade e número de registro no 

Ministério da Saúde; Oferece melhor leitura na dosagem 

através de stopper reto e mais fino; Êmbolo reto não se 

desprende do cilindro devido ao anel de retenção; 

Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave; 

Cilindro transparente e com escala nítida; Flange com 

desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a 

aplicação ou aspiração; Sem agulha; Aplicação; 

Segurança contra vazamentos ou acidentes na aspiração; 
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Escala nítida que permite fácil leitura da dosagem do 

fluído; Fabricadas a partir de resinas de polipropileno que 

proporciona maior transparência; Siliconado 

internamente, garantindo suavidade no deslize e no 

controle preciso para aplicação e aspiração de 

medicamentos.  

57 200 UN 

SONDA FOLEY Nº 10 - Conector Universal do sistema 

de escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 

Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, 

siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície 

extremamente lisa; Descartável, estéril; Balão simétrico, 

fino e resistente ao volume proposto; Modelo: 2 vias 

58 350 UN 

SONDA FOLEY Nº 12 - Conector Universal do sistema 

de escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 

Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, 

siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície 

extremamente lisa; Descartável, estéril; Balão simétrico, 

fino e resistente ao volume proposto; Modelo: 2 vias 

59 350 UN 

SONDA FOLEY Nº 14 - Conector Universal do sistema 

de escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 

Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, 

siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície 

extremamente lisa; Descartável, estéril; Balão simétrico, 

fino e resistente ao volume proposto; Modelo: 2 vias 

60 350 UN 

SONDA FOLEY Nº 16 - Conector Universal do sistema 

de escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 

Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, 

siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície 

extremamente lisa; Descartável, estéril; Balão simétrico, 

fino e resistente ao volume proposto; Modelo: 2 vias 

61 250 UN 

SONDA FOLEY Nº 18 - Conector Universal do sistema 

de escoamento de urina; Válvula de fácil manipulação; 

Embalagem individual tipo Blister, de fácil, abertura em 

Papel grau Cirúrgico; Fabricada em Látex 100%, 
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siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície 

extremamente lisa; Descartável, estéril; Balão simétrico, 

fino e resistente ao volume proposto; Modelo: 2 vias 

62 200 UN 

SONDA FOLEY Nº 20 - Balão resistente a alta pressão e 

de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro 

interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; 

Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e 

esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector 

universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo 

de bolsa coletora; Fácil inserção no canal uretral, 

proporcionando maior conforto ao paciente; 2 vias; 

63 6.000 UN 

SONDA URETRAL DE ALIVIO DESCARTAVEL – 

Nº 10 - Sonda de alivio (uretral) nº 10 estéril; 

confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) 

transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e 

inteiriço, com extremidade proximal arredondada, 

fechada, isenta de rebarbas; dotada de um orifício 

dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, 

apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado 

e regular em toda a superfície. 

64 14.000 UN 

SONDA URETRAL DE ALIVIO DESCARTAVEL - 

Nº 12 - Sonda de alivio (uretral) nº 12 estéril; 

confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) 

transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e 

inteiriço, com extremidade proximal arredondada, 

fechada, isenta de rebarbas; dotada de um orifício 

dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, 

apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado 

e regular em toda a superfície. 

65 5.000 UN 

SONDA URETRAL DE ALIVIO DESCARTAVEL -  

Nº 14 - Sonda de alivio (uretral) nº 14 estéril; 

confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) 

transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e 

inteiriço, com extremidade proximal arredondada, 

fechada, isenta de rebarbas; dotada de um orifício 

dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, 

apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado 

e regular em toda a superfície. 
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66 5.000 UN 

SONDA URETRAL DE ALIVIO DESCARTAVEL -  

Nº 16 - Sonda de alivio (uretral) nº 16 estéril; 

confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) 

transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e 

inteiriço, com extremidade proximal arredondada, 

fechada, isenta de rebarbas; dotada de um orifício 

dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, 

apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado 

e regular em toda a superfície. 

67 1.500 UN 

SONDA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM 

PRESERVATIVO MASCULINO, ESTÉRIL E 

ATÓXICO - Equipo para incontinência em adultos 

(incontinência urinária) com preservativo estéril e 

atóxico. O produto médico é constituído de um tubo de 

PVC cristal, cujo diâmetro é de 4,8 x 3,8 mm. Uma das 

extremidades do tubo é aberta. A outra extremidade do 

tubo possui um conector de PVC crepe ao qual está 

acoplado um preservativo constituído de látex. O produto 

médico é esterilizado com óxido de etileno e embalado 

em blister de papel grau cirúrgico. 

68 2.500 UND 

SOLUÇÃO ALCOÓLICA DEDIGLICONATO DE 

CLOREXIDINA A 0,5%. Indicado como antisséptico 

tópico com ação antifúngica e bactericida, capaz de 

eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto gram-

negativas. Ideal para desinfecção e lavagens de mãos. 

Possui também ação bacteriostática, inibindo a 

proliferação bacteriana. Utilizado na degermação das 

mãos dos profissionais que trabalham em áreas críticas, 

também em banhos pré-cirúrgicos de pacientes, recém-

nascidos e pacientes sensíveis aos compostos iodados. 

Produto de uso adulto e pediátrico. Almotolia com 100 

ml. 

69 25 UN 
SUPORTE DE PAREDE - Em metal para Coletor de 

Perfuro Cortante de Papelão 13 Litros. 

70 3.000 UN 

SULFADIAZINA DE PRATA - Sulfadiazina de Prata 

1% + nitrato de cerio hexaidratado 0,4%; Creme 

hidrofílico; Tampa Flip-flop; Bisnaga com 50g. 

71 50 UN TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL HASTE 
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FLEXÍVEL - Prova d'água; Alarme sonoro; Memória da 

última leitura; Indicação do nível de bateria; 

Desligamento automático; Manual explicativo; Haste 

flexível emborrachada; Resistente à quedas; Bateria já 

inclusa; Reg. ANVISA 

72 60 CX 

TESTE GRAVIDEZ - BETA HCG  - Finalidade: Teste 

rápido para detecção qualitativa de Gonadotrofina 

Coriônica humana. 

Características: Armazenagem à temperatura ambiente. 

Resultado em 5 minutos. 

Amostras: Soro e urina. 

Sensibilidade: 25 mUI/mL. 

Especificidade: > 99%. 

Registro ANVISA: 

Apresentação: Kits c/50 testes 

 

 

Projeto Atividade: 008001.1030101112.231 – Programa de Enfrentamento ao COVID-19 – 

Atenção Básica 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 

73 500 CX 

ÁLCOOL LIQUIDO A 70% - Caixa com 12 unidades 

cada contendo 1L; Validade mínima de 2 anos a partir da 

data da entrega. 

74 500 CX 

ALCOOL GEL 70% - Contendo 1 Litro, Antisséptico; 

Gel transparente; Incolor; Validade mínima de 2 anos a 

partir da data da entrega; Caixa com 12 unidades. 

75 10.000 UN 

AVENTAL DESCARTÁVEL DE USO MÉDICO 

HOSPITALAR MANGA LONGA COM 30gr - Não 

Estéril; Fabricado em TNT (Tecido Não tecido) 100% 

polipropileno; Possui elástico no punho e tiras para 

amarrar na cintura e pescoço; Atóxico e Apirogênico; 

Descartável e de uso único; Cor branco; tamanho: 150cm 

comprimento 

76 300 CX 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP - 

Material: legislação natural 100 %; formato: legislação; 

textura: legislação; propriedades legislação: alta 

sensibilidade ao tato, boa elasticidade, resistente a 

legislação, legislação, epirogênica; punho: arredondado de 
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forma a manter perfeita legislação; 53  legislação: com 

talco; comprimento: comprimento 25 cm; desenho: 

ambidestra; esterilidade: não legislação; uso: legislação 

embalagem: acondicionado em material que garanta a 

integridade do produto; rotulagem: deverá conter 

legislação do material, dados fabricante/importador, 

número lote, legislação de armazenamento e demais 

legislação; registro: registro no legislação da legislação 

conforme legislação RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e 

suas legislação; legislação: de acordo com legislação atual 

vigente e atendimento a norma NBR 13392; caixa 100 

unidades. 

77 1000 CX 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - 

Material: legislação natural 100 %; formato: legislação; 

textura: legislação; propriedades legislação: alta 

sensibilidade ao tato, boa elasticidade, resistente a 

legislação, legislação, epirogênica; punho: arredondado de 

forma a manter perfeita legislação; 53  legislação: com 

talco; comprimento: comprimento 25 cm; desenho: 

ambidestra; esterilidade: não legislação; uso: legislação 

embalagem: acondicionado em material que garanta a 

integridade do produto; rotulagem: deverá conter 

legislação do material, dados fabricante/importador, 

número lote, legislação de armazenamento e demais 

legislação; registro: registro no legislação da legislação 

conforme legislação RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e 

suas legislação; legislação: de acordo com legislação atual 

vigente e atendimento a norma NBR 13392; caixa 100 

unidades. 

78 1000 CX 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - 

Material: legislação natural 100 %; formato: legislação; 

textura: legislação; propriedades legislação: alta 

sensibilidade ao tato, boa elasticidade, resistente a 

legislação, legislação, epirogênica; punho: arredondado de 

forma a manter perfeita legislação; 53  legislação: com 

talco; comprimento: comprimento 25 cm; desenho: 

ambidestra; esterilidade: não legislação; uso: legislação 

embalagem: acondicionado em material que garanta a 

integridade do produto; rotulagem: deverá conter 
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legislação do material, dados fabricante/importador, 

número lote, legislação de armazenamento e demais 

legislação; registro: registro no legislação da legislação 

conforme legislação RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e 

suas legislação; legislação: de acordo com legislação atual 

vigente e atendimento a norma NBR 13392; caixa 100 

unidades. 

79 800 CX 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - 

Material: legislação natural 100 %; formato: legislação; 

textura: legislação; propriedades legislação: alta 

sensibilidade ao tato, boa elasticidade, resistente a 

legislação, legislação, epirogênica; punho: arredondado de 

forma a manter perfeita legislação; 54  legislação: com 

talco; comprimento: comprimento 25 cm; desenho: 

ambidestra; esterilidade: não legislação; uso: legislação 

embalagem: acondicionado em material que garanta a 

integridade do produto; rotulagem: deverá conter 

legislação do material, dados fabricante/importador, 

número lote, legislação de armazenamento e demais 

legislação; registro: registro no legislação da legislação 

conforme legislação RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e 

suas legislação; legislação: de acordo com legislação atual 

vigente e atendimento a norma NBR 13392; caixa 100 

unidades. 

80 7.000 CX 

MÁSCARA CIRURGICA, TRIPLA BRANCA COM 

ELÁSTICO - Elásticos livres de látex para maior 

conforto; Fabricada em não tecido 100% polipropileno; 

Não inflamável; Hipoalérgica; Clipe nasal ajustável 

totalmente revestido; Filtragem de no mínimo 95% de 

eficácia; Uso médico hospitalar; Caixa com 50 unidades 

cada.  

81 10.000 UND 

MASCARA PFF-2(S) - Respirador semifacial 

descartável, classe PFF2 (s), modelo dobrável, sem 

válvula de exalação, formado por filtro com tratamento 

eletrostático, TNT na parte interna, clip nasal externo em 

metal que facilita a vedação, elásticos de látex e presilhas 

plásticas. Oferece proteção contra poeiras, névoas não 

oleosas e fumos. 
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82 20 UND 

TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO 

PORTÁTIL Especificações mínimas: Termômetro digital 

infravermelho portátil, tipo pistola, com pilhas inclusas, 

com mira laser, display LCD iluminado; faixa de leitura 

em °C ou °F com escala entre: - 50+300°C; resolução do 

display: 0,1°C/F. 

83 1.000 PCT 

TOUCA DESCARTAVEL BRANCA - Material: 

polipropileno; propriedades físicas: atóxica, permeável; 

gramatura: 30g/m²; tamanho: único; cor: branca; 

acabamento: sanfonada; esterilidade: não estéril; 

embalagem: acondicionado em material que garanta a 

integridade do produto; rotulagem: deverá conter 

identificação do material, dados fabricante/importador, 

número lote/serie, condições de armazenamento e demais 

instruções conforme resolução RDC nº 185, de 

22/10/2001, Anvisa e suas alterações posteriores; 

legislação de acordo com legislação atual vigente; unidade 

de fornecimento: Pct com 100 unidades 

 

Projeto Atividade: 008001.1030100252.051 – Assistência à Saúde da Criança e da 

Mulher.  

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 

84 1.000 UN 

REPELENTE CONTRA INSETOS TIPO SPRAY, 

100ml - Alta eficácia contra picadas de insetos 

transmissores de doenças para GESTANTES. 

Repelente de maior concentração, que evita a perda na 

hora da aplicação e protege de insetos como o Aedes 

aegypti transmissor de Dengue, Zika, Chikungunya e 

febre amarela, o Aedes Albopictus transmissor de 

Dengue, Zika, chikungunya, o Anófeles, transmissor 

da malária e o Culex causador da filariose. 

Proporciona até 10 horas de proteção para toda a 

família, com 25% de Icaridina, sem componentes 

tóxicos hipoalergênico, sem perfume e não interage 

com o protetor solar. 

 

Projeto Atividade: 008001.1030400242.066 – Manutenção dos Serviços de Vigilância 

e Controle de Doenças.  
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ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 

85 100 CX 
AGULHA 25 X 5,5 com cânula siliconizada e bisel 

trifacetado c/100 unidades 

86 40 UND 

PROTETOR SOLAR, FPS 60, contendo 200ml, 60x 

UBS, 20 X UVA. Livre de óleo, hipoalérgico, 

vitamina E. fragrância suave, toque suave, resistente a 

água e suor. Não contém oxibenzona. Apresentar 

amostra 

87  UND 

SERINGA DESCARTÁVEL 01ML LUER SLIP 

com Agulha 13mm x 0,45mm - Estéril, uso único, 

transparente, atóxica, com bico que garanta conexões 

seguras e sem vazamentos; Corpo lubrificado, com 

escala externa gravada, precisa e visível; Flange com 

formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira 

estabilidade à seringa quando em superfície plana; 

Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a 

aplicação sem deslize dos dedos; Êmbolo deslizável, 

ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a 

entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado 

em sua extremidade; Embalagem individual com 

selagem eficiente que garanta a integridade do produto 

até o momento de sua utilização, permite a abertura e 

transferência com técnica asséptica, trazendo 

externamente os dados de identificação, procedência, 

número de lote, data de validade e número de registro 

no Ministério da Saúde; Oferece melhor leitura na 

dosagem através de stopper reto e mais fino; Êmbolo 

reto não se desprende do cilindro devido ao anel de 

retenção; Cilindro siliconado que proporciona 

deslizamento suave; Cilindro transparente e com 

escala nítida; Flange com desenho que facilita à 

adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração. 

Disponível em embalagem individual (blister), com 

agulha (a agulha vai conectada no bico da seringa). 

Utilizada usualmente para insulina. 

Marcação - Com alto grau de precisão, traços e 

números de inscrição claros, legíveis e isentos de 

falhas até o momento da utilização; Escala numerada 

em traços longos a cada 10 U.I. e a secundária a cada 2 
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U.I.; feitas com tinta atóxica em azul ou preta. 

88 2.500 UND 
Tubo PS 12x75MM, com tampa  

Pacote com 500 unidades, tubo transparente. 

 

Projeto Atividade: 008001.1030501112.234 – Programa de Enfrentamento ao COVID-

19 – Vigilância Epidemiológica 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 

89 2.000 UND 

TESTE RÁPIDO COVID - Detecção qualitativa de 

anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19; Sensibilidade 

(IgG + IgM) com pelo menos 7 dias de início dos 

sintomas: 94,51%; Sensibilidade (IgG + IgM) com 

menos de 7 dias de início dos sintomas: 69,05%; 

Sensibilidade (IgG + IgM) entre 7 e 14 dias de início 

dos sintomas: 89,39%; Sensibilidade (IgG + IgM) após 

14 dias de início dos sintomas: 96,94%; Especificidade 

(IgG + IgM): 98,7%; Armazenamento: 2 a 30°C; 

Amostra: sangue total, soro ou plasma; Volume de 

Amostra: 20 uL para sangue total e 10 uL para 

soro/plasma; embalagem contendo número do registro 

e normas técnicas de acordo com Anvisa lote e 

validade Validade: 24 meses após a entrega. 

 

 

Projeto Atividade: 008001.1030101112.236 – Programa de Enfrentamento ao COVID-19 

– Programa Saúde na Escola 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 

90 350 UND 

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO OU 

ÁLCOOL EM GEL - com reservatório para sabonete 

líquido ou álcool gel. Injetada em plástico ABS 

branco, possui sistema de válvula, visor cristal 

transparente, o que permite o controle da substituição 

do sabonete, fundo e botão na cor branco. Acompanha 

chave plástica, tampa do reservatório e kit contendo 

buchas e parafusos para fixação na parede. 

Disponível na cor: Branco 

Capacidade do reservatório: 1000mL 

Medidas: 235mm (altura) x 110mm (largura) x 

112mm (profundidade). 
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Material: Plástico 

Tipo de instalação: De parede 

91 100 UND 

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA interfolha; 

visor transparente para facilitar o abastecimento; 

fabricado em: polietileno; dimensões de: 13,5 cm de 

profundidade; 26,5 cm de largura e 31 cm de altura; 

alta resistência a impacto; cor: branca 

92 

 
40 UND 

TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO 

PORTÁTIL Especificações mínimas: Termômetro 

digital infravermelho portátil, tipo pistola, com pilhas 

inclusas, com mira laser, display LCD iluminado; 

faixa de leitura em °C ou °F com escala entre: - 

50+300°C; resolução do display: 0,1°C/F. 

93 400 FARDOS 

PAPEL TOALHA interfolhado extra branco, 

fabricados com 100% celulose virgem de altíssima 

qualidade, com alta absorção e resistência ao úmido, 

acondicionados em embalagens de papel Kraft, 

práticas e seguras, interfoliado com 2 dobras com 

1000 folhas de 22,5 x 21 cm. Embalagem com 05 

pacotes. 

94 50 CX 

ALCOOL GEL 70% - Contendo 1 Litro, 

Antisséptico; Gel transparente; Incolor; Validade 

mínima de 2 anos a partir da data da entrega; Caixa 

com 12 unidades. 

95 50 CX 

ÁLCOOL LIQUIDO A 70% - Caixa com 12 

unidades cada contendo 1L; Validade mínima de 2 

anos a partir da data da entrega. 

96 300 UND 

SABONETE LÍQUIDO - aplicação: para lavagem 

das mãos; fragrância: erva-doce; acondicionamento: 

bombona 5 l; rotulagem: rotulo contendo 

identificação, composição, número de lote, data de 

fabricação, validade, procedência e registro no 

MS/Anvisa ou no inmetro ou ainda informação do 

registro no órgão de controle, se for o caso. 

 

Boa Esperança - ES, 26 de outubro de 2020. 

 

 

ANA ROSA MARIN SILVA 
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Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇO (MODELO) 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N XXX / 2021 

 

Ao Município de Boa Esperança/ES. 

 

A empresa _____________, CNPJ ___________, estabelecida ____________, telefone/fax 

_______, e-mail __________, submete a apreciação de Vossa Senhoria, a proposta em 

conformidade com o Edital em epígrafe. 

 

Objeto: Futura e eventual aquisição de materiais de consumo para utilização nas 

Unidades Básicas de Saúde, Vigilância em Saúde e no enfrentamento do COVID-19, 

Mediante Sistema de Registro de Preços, em atendimento as diretrizes do SUS no 

município de Boa Esperança/ES. 

Item Quant Und Descrição Marca/Modelo 
Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

       

Valor Total R$  

     

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

- Declaramos expressamente, que os preços contidos na proposta acima incluem todos os 

custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, 

previdenciários e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, 

deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre 

o custo direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais 

para a Contratante. 

 

Nome:                    RG n°:                CPF n°:             Estado Civil:            Cargo:             

Endereço:  

 

Dados Bancários - Banco:              Agência:          Conta Corrente:                                            

 

 

 

Local e Data 

 

Carimbo e assinatura do Representante Legal  
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 ANEXO III 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _____/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2021 

 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos ______ dias do mês de _____ do ano de 2021, na sala do Gabinete do Prefeito, localizada 

na Avenida Senador Eurico Rezende, nº 780, Centro, de um lado o Município de Boa 

Esperança, inscrito no CNPJ sob o nº 27.167.436/0001-26, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal Interino, Sr. Renato Barros, brasileiro, solteiro, portador do CIC/MF nº 

811.270.577-15 e RG. nº 607597 - SSP/ES, através do Fundo Municipal de Saúde de Boa 

Esperança/ES, inscrito no CNPJ sob o nº 11.431.661/0001-98, por intermédio de sua 

Gestora, a Secretária Municipal de Saúde, Srta. Micheli Rodrigues de Oliveira, brasileira, 

solteira, portadora do CIC/MF nº 144.064.717-82 e RG. nº 3.222.961 - SSP/ES, residente e 

domiciliada neste município, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e de 

outro lado a empresa .............................................., inscrita no CNPJ nº 

...................................... com sede na .........................., nº............, Bairro........................., 

cidade......................., vencedora e adjudicatária do Pregão acima referido, por seu(a) 

representante legal, Sr(a) ........................................................................, brasileira(o), 

casada(o), empresária(o), portadora(or) da Cédula de Identidade nº ......................., inscrita no 

CPF nº ....................................., doravante denominada simplesmente DETENTORA, 

RESOLVE nos termos da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 

123/2006, Decreto nº 7.892/2013 e aos Decretos Municipais nº 4.350/2009 e nº 3.266 de 02 

de março de 2015, e as demais normas legais aplicáveis, registrar o(s) preço(s) da(s) 

empresa(s), de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) observadas as condições do 

edital Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº. XXX/20XX, que integra este 

instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Esta Ata tem por objeto a Futura e eventual aquisição de materiais de consumo para 

utilização nas Unidades Básicas de Saúde, Vigilância em Saúde e no enfrentamento o 

COVID-19, Mediante Sistema de Registro de Preços, em atendimento as diretrizes do 

SUS no município de Boa Esperança/ES, por um período de 12 (doze) meses, especificados 

no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preço n° 

XXX/ 20XX que passa a fazer parte desta, juntamente com a documentação e proposta de 

preços apresentadas pela(s) licitante(s) classificada(s), conforme consta nos autos do Processo 

nº 4.090/2020. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é 

o especificado no ANEXO ÚNICO deste termo, de acordo com a respectiva classificação no 

Pregão Eletrônico nº XXX / 20XX, sendo que nele estão inclusas todas as espécies de 

tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes e quaisquer despesas inerentes a 

prestação dos serviços. 

2.2. O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula quarta 

deste instrumento. 

2.3. A existência de preços registrados não obrigará o Fundo Municipal de Saúde de Boa 

Esperança/ES, a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de 

licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas 

na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a 

preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO DO PRESENTE INSTRUMENTO 

DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1. O gerenciamento do presente Instrumento caberá ao Fundo Municipal de Saúde de Boa 

Esperança/ES. 

3.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 2013, e na Lei nº 8.666, de 1993. 

3.2.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente 

de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da 

ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes (§ 2º, art. 22 do Dec. nº 

7.892/2013). 

3.2.2. As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e para os órgãos participantes. 

3.2.3. O quantitativo decorrente das 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 para os órgãos participantes, 

independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
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CLÁUSULA QUARTA - DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço 

praticado pelo mercado, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Boa 

Esperança/ES deverá: 

4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado; 

4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido; 

4.1.3. Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de 

negociação. 

4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, a 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Boa Esperança/ES poderá: 

4.2.1. Liberar o fornecedor 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 fornecimento; 

4.2.2. Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de 

negociação. 

4.3. Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 

Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais 

vantajosa. 

4.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 

possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1. O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

5.1.1. Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o 

fornecedor: 

5.1.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável; 

5.1.1.2. Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

5.1.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos 

praticados no mercado; 

5.1.1.4. Incorrer em inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços. 

5.1.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a 

impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do 

instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços. 
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5.2. O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla 

defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da Autoridade Competente da 

Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES. 

5.2.1. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção 

administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, 

observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento. 

5.3. Da decisão da Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES se 

dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de 

recebimento; 

5.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação 

será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço 

registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação; 

5.5. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que 

justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias, contados 

da data de recebimento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada por 

servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo 

com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. 

6.1.1. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em 

que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, conforme art. 4°, do 

Anexo XI, da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017. 

6.2. O pagamento será efetuado, mediante a apresentação ao Fundo Municipal de Boa 

Esperança a nota fiscal, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a 

habilitação no procedimento licitatório, e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 

73 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

6.3. A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as 

exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, dela constando, ainda: o 

tipo e nº da Licitação (Pregão Eletrônico nº XX/20XX). 

6.4. Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que modifique 

as informações registradas no Pregão, deverá ser comunicado a Prefeitura Municipal de Boa 

Esperança/ES, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente. 

6.5. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal (is), o(s) mesmo(s) será (ão) 

devolvido (s) à empresa CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo 
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para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento, 

devidamente corrigido. 

6.6. O Município de Boa Esperança/ES, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato 

do atesto, se os objetos adquiridos não estiverem em perfeitas condições ou de acordo com as 

especificações apresentadas e aceitas. 

 

CLÁUSULA SETIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

7.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar do dia 

posterior à sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1. As despesas inerentes à esta Ata correrão à conta da respectiva dotação orçamentária 

vigente do Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança/ES. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde.  

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.  

Projeto Atividade: 008001.1030100252.053 – Contratação e manutenção das equipes de 

saúde da família e saúde bucal. 

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Ficha: 036.  

Fonte Recurso: 1214000006 – SUS Federal (Custeio) Atenção Básica – PAB VARIÁVEL – 

PMAQ. 

 

Projeto Atividade: 008001.1030101112.231 – Programa de Enfrentamento ao COVID-19 – 

Atenção Básica. 

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Ficha: 059.  

Fonte Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. Governo 

Federal (Bloco de Custeio). 

 

Projeto Atividade: 008001.1030400242.066 – Manutenção dos Serviços de Vigilância e 

Controle de Doenças. 

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Ficha: 083.  

Fonte Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. Governo 

Federal (Bloco de Custeio). 

 

Projeto Atividade: 008001.1030501112.234 – Programa de Enfrentamento ao COVID – 19 

– Vigilância Epidemiológica. 
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Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Ficha: 088.  

Fonte Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. Governo 

Federal (Bloco de Custeio). 

 

Projeto Atividade: 008001.1030501112.234 – Programa de Enfrentamento ao COVID – 19 

– Vigilância Epidemiológica. 

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Ficha: 088.  

Fonte Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. Governo 

Federal (Bloco de Custeio). 

 

Projeto Atividade: 008001.1030100252.051 – Assistência à Saúde da Criança e da Mulher. 

Elemento Despesa: 33903200000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. 

Ficha: 023.  

Fonte Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. Governo 

Federal (Bloco de Custeio). 

 

Projeto Atividade: 008001.1030101112.236 – Programa de Enfrentamento ao COVID-19 – 

Programa Saúde na Escola. 

Elemento Despesa: Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Ficha: 062.  

Fonte Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. Governo 

Federal (Bloco de Custeio). 

 

 

CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 

ORDENS DE FORNECIMENTO 

9.1. A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada pelo Fundo 

Municipal de Saúde de Boa Esperança/ES. 

9.2. A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial 

serão igualmente autorizados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 

9.3. Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a Ordem de 

Fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente às necessidades do 

Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança/ES, poderá a Ordem de Fornecimento ser 

expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os produtos 

ao preço e nas mesmas condições da primeira colocada observada a ordem de classificação. 
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CLÁUSULA DECIMA - DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIO DE 

RECEBIMENTO 

 

10.1. A entrega dos itens será de forma parcelada, com prazo máximo para o início de 

fornecimento dos materiais e objeto desta aquisição, deverá ser de até 30 (trinta) dias úteis, 

contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento, emitido pelo Setor de Compras. 

10.2. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da PMBE, situado na Rua Moisés 

Filgueira da Cunha, 260, Centro, neste Município, no horário de 07h00min as 17h00min, bem 

como a cópia reprográfica da “Ordem de Fornecimento”. 

10.3. A entrega dos materiais deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades, 

acondicionados adequadamente. 

10.4. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, 

embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do material. 

10.5. Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 

conformidade dos materiais com as especificações descritas neste Termo. 

10.6. O recebimento provisório dos materiais não implica a aceitação dos mesmos. 

10.7. O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, 

separadamente, cada um, de forma que facilite a contagem e controle do Setor de 

Almoxarifado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 

11.1. Compete à Contratada: 

 

11.1.1. Executar o objeto deste Termo; 

11.1.2. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução deste instrumento, como estabelece no Artigo 71 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações; 

11.1.3. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou 

prepostos à Contratante, ou a terceiros; 

11.1.4. Entregar os materiais, nas quantidades, qualidade, local e prazos especificados neste 

Termo de Referência; 

11.1.5. Providenciar a imediata correção das deficiências apontada pela Secretaria 

solicitante. 
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11.2. Compete à Contratante: 

 

11.2.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as 

obrigações da empresa contratada, rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues 

em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na nota 

fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite, através de Servidor 

designado pela Autoridade competente; 

11.2.2. Disponibilizar um servidor do Fundo Municipal de Saúde para conferir a 

entrega do material; 

11.2.3. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a 

Empresa Contratada;  

11.2.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.2.5. Comunicar à Empresa Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas 

com a aquisição do material; 

11.2.6. Efetuar o pagamento da Empresa Contratada na forma convencionada nos 

termos de após a apresentação da Nota Fiscal e o aceite realizado pelo servidor 

responsável pelo recebimento definitivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

 

12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

12.1.1. Advertência; 

12.1.2. Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

12.1.3. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso e por 

ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, 

quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 

CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Ordem de 

Fornecimento, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 

12.1.4. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência 

até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a 

CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 

CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação, recolhida no prazo máximo de 

15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

12.1.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, por até 02 anos. 
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12.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

12.2. 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 da ampla defesa, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

12.2.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 

12.2.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

12.2.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.2.4. Fizer declaração falsa; 

12.2.5. Cometer fraude fiscal; 

12.2.6. Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado. 

12.3. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades do item 1 por: 

12.3.1. Não se manter em situação regular no decorrer da execução do contrato; 

12.3.2. Descumprir os prazos e condições previstas no contrato. 

12.4. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 

aceito pela CONTRATANTE, em relação a um dos eventos relacionados no item 3, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

12.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, 

pode ser aplicadas à CONTRATADA, juntamente com a multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

 

13.1. A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 

da Lei nº 8.666/1993, no que couberem com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS 

14.1. Os recursos de representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos 

termos do art. 109, da Lei no 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. A fiscalização da presente Ata será exercida por um funcionário devidamente designado 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança/ES, ao qual competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso da execução do Ata, e de tudo dará ciência à Administração.  
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15.2. Sem prejuízo de plena responsabilidade da empresa perante a CONTRATANTE ou a 

terceiros, o fornecimento estará sujeito à mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, 

em toda a sua abrangência. A presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da 

empresa na execução da Ata de Registro de Preços. 

15.3. A empresa CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela entrega dos 

materiais, todavia o Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança/ES, reserva-se o direito de 

exercer a mais ampla e completa fiscalização do objeto contratado. O Fiscal da Secretaria 

Municipal de Saúde de Boa Esperança/ES terá o direito de exigir da CONTRATADA, o 

cumprimento de todos os itens do Termo de Referência e das cláusulas da Ata de Registro de 

Preços e poderá entre outros: 

15.3.1. Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais 

imperfeições na entrega dos materiais, fixando prazo para sua troca; 

15.3.2. Solicitar à empresa, a substituição de qualquer material fornecido que esteja 

em desacordo ou insatisfatório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Integram a Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, o Edital do 

Pregão e seus anexos e a proposta da contratada.  

16.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do 

Decreto nº 7.892/13, Decreto Municipal nº 4.350/2009, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 

Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, 

subsidiariamente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO 

 

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Boa Esperança, Estado do Espirito Santo com renúncia 

de qualquer outra, por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste 

instrumento.  

17.2. E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que após 

lido, conferido e achado conforme vai assinada a presente Ata, pelas Partes, na presença das 

testemunhas abaixo. 

 

Boa Esperança/ES ______ de __________ de 20XX.  
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Renato Barros 

Prefeito Municipal Interino 

Contratante 

 

 

Micheli Rodrigues de Oliveira 

Secretária Municipal de Saúde 

Representante do Órgão Participante 

 

 

Fornecedore(s) com preço(s) registrado(s) 

Contratada 

 

ANEXO ÚNICO 

RELAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS  
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO N° ____/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N XXX / 2021 

 

“Que entre si celebram o Fundo Municipal de 

Saúde de Boa Esperança/ES e a empresa 

.........................”.  

 

 

PREÂMBULO 

 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA-ES, inscrito no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 11.431.661/0001-98, localizado à Av. Senador 

Eurico Rezende, nº. 780 - Centro – Boa Esperança/ES, por intermédio de sua Gestora, a Srta. 

Micheli Rodrigues de Oliveira, brasileira, solteira, portadora do CIC/MF nº 144.064.717-82 

e RG. nº 3.222.961 - SSP/ES, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do 

outro lado a empresa ______________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. _______________, 

estabelecida à____________________ nº. _______, Bairro ______________, Cep nº 

__________na cidade de ____________________, Estado_____________, neste ato 

representada por ________________________, _______________, _______________, 

__________________, portador(a) da CI RG nº. ____________________ SSP/ ____, e CPF 

nº. __________, residente e domiciliado na cidade de_______________________, Estado de 

_______________, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 

Contrato, mediante as seguintes clausulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. Este contrato tem por objeto a aquisição de materiais de consumo para utilização nas 

Unidades Básicas de Saúde, Vigilância em Saúde e no enfrentamento o COVID-19, em 

atendimento as diretrizes do SUS no município de Boa Esperança/ES, conforme 

discriminado no Processo nº 4.090/2020 e de acordo com as especificações e detalhamentos 

do Anexo I do Pregão Eletrônico nº XXX/20XX que, juntamente com a proposta da 

CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 

 

 

 

 

 

Autenticar documento em http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade 
com o identificador 340038003400360033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente 

conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - 
Brasil.

fls. 374

http://www.boaesperanca.es.gov.br/


 
PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE LICITAÇÕES 
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 

Telefone: (27) 3768 6531 | E-mail: gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br 

 

91 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condições 

avençadas no edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XXX/20XX e, 

principalmente, observando as disposições estabelecidas pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, bem como a Lei 

Complementar nº 123/2006, respondendo a parte inadimplente pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

2.2. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato, a associação 

da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, salvo prévia e 

expressa autorização do CONTRATANTE e desde que não afete a boa execução deste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO  

 

3.1. O valor global do presente contrato é de R$ ................................. 

(...................................). 

3.2. Admitir-se-á o reequilíbrio econômico-financeiro deste Contrato, sob os ditames legais 

contidos no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/1993, com observância das 

previsões contidas na referida Lei. 

3.3. Nos preços já estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

contratado. 

3.4. O valor total deste contrato, notadamente à proposta da CONTRATADA, sendo o(s) 

seguinte(s) preço(s) unitário(s) por item: 

 

Item Quant Und Descrição 
Registro 

Anvisa 
Fabricante 

Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

        

Valor Total R$  
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CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO DO PRODUTO 

 

4.1. A entrega dos itens será de forma parcelada, com prazo máximo para o início de 

fornecimento dos materiais e objeto desta aquisição, deverá ser de até 30 (trinta) dias úteis, 

contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento, emitido pelo Setor de Compras. 

4.2. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da PMBE, situado na Rua Moisés 

Filgueira da Cunha, 260, Centro, neste Município, no horário de 07h00min as 17h00min, bem 

como a cópia reprográfica da “Ordem de Fornecimento”. 

4.3. A entrega dos materiais deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades, 

acondicionados adequadamente. 

4.4. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, 

embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do material. 

4.5. Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 

conformidade dos materiais com as especificações descritas neste Termo. 

4.6. O recebimento provisório dos materiais não implica a aceitação dos mesmos. 

4.7. O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, 

separadamente, cada um, de forma que facilite a contagem e controle do Setor de 

Almoxarifado. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

5.1.  O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias, contados 

da data de recebimento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada por 

servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo 

com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. 

5.1.1. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em 

que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, conforme art. 4°, do 

Anexo XI, da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017. 

5.2. A nota fiscal será emitida pela adjudicatária em inteira conformidade com as exigências 

legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, dela constando, ainda: o tipo e nº da 

Licitação (Pregão Eletrônico nº _____/XX). 

5.3. O pagamento será efetuado, mediante a apresentação à Prefeitura Municipal de Boa 

Esperança a nota fiscal, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a 

habilitação no procedimento licitatório, e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 

73 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

5.4. Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que modifique 

as informações registradas no Pregão, deverá ser comunicado à Prefeitura Municipal de Boa 

Esperança, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente. 
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5.5. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal (is), o(s) mesmo(s) será (ão) 

devolvido (s) à empresa CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo 

para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento, 

devidamente corrigido. 

5.6. A PMBE/ES, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato do atesto, se os 

produtos /serviços prestados não estiverem em perfeitas condições ou de acordo com as 

especificações apresentadas e aceitas. 

5.7. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de 

qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou 

correção monetária. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de dotação específica, a 

saber: 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde.  

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.  

Projeto Atividade: 008001.1030100252.053 – Contratação e manutenção das equipes de 

saúde da família e saúde bucal. 

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Ficha: 036.  

Fonte Recurso: 1214000006 – SUS Federal (Custeio) Atenção Básica – PAB VARIÁVEL – 

PMAQ. 

 

Projeto Atividade: 008001.1030101112.231 – Programa de Enfrentamento ao COVID-19 – 

Atenção Básica. 

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Ficha: 059.  

Fonte Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. Governo 

Federal (Bloco de Custeio). 

 

Projeto Atividade: 008001.1030400242.066 – Manutenção dos Serviços de Vigilância e 

Controle de Doenças. 

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Ficha: 083.  

Fonte Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. Governo 

Federal (Bloco de Custeio). 
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Projeto Atividade: 008001.1030501112.234 – Programa de Enfrentamento ao COVID – 19 

– Vigilância Epidemiológica. 

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Ficha: 088.  

Fonte Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. Governo 

Federal (Bloco de Custeio). 

 

Projeto Atividade: 008001.1030501112.234 – Programa de Enfrentamento ao COVID – 19 

– Vigilância Epidemiológica. 

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Ficha: 088.  

Fonte Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. Governo 

Federal (Bloco de Custeio). 

 

Projeto Atividade: 008001.1030100252.051 – Assistência à Saúde da Criança e da Mulher. 

Elemento Despesa: 33903200000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. 

Ficha: 023.  

Fonte Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. Governo 

Federal (Bloco de Custeio). 

 

Projeto Atividade: 008001.1030101112.236 – Programa de Enfrentamento ao COVID-19 – 

Programa Saúde na Escola. 

Elemento Despesa: Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Ficha: 062.  

Fonte Recurso: 12140000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recurso SUS. Governo 

Federal (Bloco de Custeio). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

7.1. O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro do atual exercício financeiro, a 

contar da data de sua assinatura, prazo este que poderá ser prorrogado através do termo 

aditivo, mediante comunicação escrita, com tempo hábil para tramitação do processo, 

mantidas as prerrogativas da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 

8.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

Autenticar documento em http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade 
com o identificador 340038003400360033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente 

conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - 
Brasil.

fls. 378

http://www.boaesperanca.es.gov.br/


 
PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE LICITAÇÕES 
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 

Telefone: (27) 3768 6531 | E-mail: gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br 

 

95 
 

8.1.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações 

da empresa contratada, rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo 

com as obrigações assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na nota fiscal/fatura a 

efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite, através de Servidor designado pela 

Autoridade competente; 

8.1.2. Disponibilizar um servidor do Fundo Municipal de Saúde para conferir a entrega do 

material; 

8.1.3. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a Empresa 

Contratada;  

8.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

8.1.5. Comunicar à Empresa Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a 

aquisição do material; 

8.1.6. Efetuar o pagamento da Empresa Contratada na forma convencionada nos termos de 

após a apresentação da Nota Fiscal e o aceite realizado pelo servidor responsável pelo 

recebimento definitivo. 

 

8.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

8.2.1. Executar o objeto deste Termo; 

8.2.2. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução deste instrumento, como estabelece no Artigo 71 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações; 

8.2.3. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou 

prepostos à Contratante, ou a terceiros; 

8.2.4. Entregar os materiais, nas quantidades, qualidade, local e prazos especificados neste 

Termo de Referência; 

8.2.5. Providenciar a imediata correção das deficiências apontada pela Secretaria solicitante. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

9.1.1. Advertência; 

9.1.2. Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
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9.1.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até 

o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a 

CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 

CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Ordem de 

Fornecimento, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 

9.1.4. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a 

CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 

CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação, recolhida no prazo máximo de 

15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

9.1.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, por até 02 anos. 

9.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

9.2. 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 da ampla defesa, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

9.2.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 

9.2.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

9.2.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

9.2.4. Fizer declaração falsa; 

9.2.5. Cometer fraude fiscal; 

9.2.6. Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado. 

9.3. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades do item 9.1 por: 

9.3.1. Não se manter em situação regular no decorrer da execução do contrato; 

9.3.2. Descumprir os prazos e condições previstas no contrato. 

9.4. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 

aceito pela CONTRATANTE, em relação a um dos eventos relacionados no item 9.3, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas; 

9.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, 

pode ser aplicadas à CONTRATADA, juntamente com a multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES 

 

10.1. A critério da CONTRATANTE, obriga-se a CONTRATADA a executar nas mesmas 

condições deste contrato, acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite 

de 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO 

 

11.1. A inexecução total ou parcial, do contrato ensejará sua rescisão nos termos dos 

artigos 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

11.2. Ficam reconhecidos os direitos da Administração, em caso da rescisão administrativa, 

prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.1. A fiscalização será exercida por um representante da CONTRATANTE especialmente 

designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 

pertinentes a essa atribuição; 

12.2. O Fiscal designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados; 

12.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 

ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

12.4. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e 

prepostos (art.70 da Lei 8.666/93). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Boa Esperança, Estado do Espirito Santo com renúncia 

de qualquer outra, por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste 

instrumento.  

 

13.2. As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 

04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se 

identificam e assinam.  
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Boa Esperança/ES ______ de __________ de 2021. 

 

 

Micheli Rodrigues de Oliveira 

Secretária Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 

 

_______________________________ 

CONTRATADA 

 

_______________________________ 

GESTOR DO CONTRATO 

_______________________________ 

FISCAL DO CONTRATO 
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Boa Esperança, 20 de janeiro de 2021.  
De: Procuradoria-Geral do Município  
Para: Gerência Municipal de Gestão de Licitações 
 
Referência: 
Processo nº 4090/2020 
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 496/2020 
 
Autoria:
 
Ementa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAÚDE
PARA MULHER NA GESTAÇÃO, EPIs E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19
   

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
 
 
Fase Atual: Elaborar Parecer Inicial  
 
Ação realizada: Elaborado  
 
Descrição: Segue o parecer jurídico em anexo.
 
Próxima Fase: Publicar o Edital
 
  
 

Leandro José da Silva 
Advogado(a) 
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Processo: nº 4.090/2020 

Requerente: Secretaria Municipal de Saúde  

Assunto: Pregão Eletrônico nº _________/2021 

                          

 

PARECER INICIAL 

 

LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO 

ELETRÔNICO. FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 

PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE 

SAÚDE, VIGILANCIA EM SAÚDE E NO 

ENFRENTAMENTO AO COVID19, 

MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS. APROVAÇÃO DA MINUTA 

EDITALÍCIA. 

 

 

Trata-se de solicitação do Pregoeiro deste Município de análise da minuta editalícia conforme 

exigência do artigo 38 da Lei nº 8.666/93. Embora a finalidade deste parecer seja analisar a minuta 

editalícia, é salutar mencionar alguns aspectos que abaixo mencionaremos. 

 

O requerimento inicial encontra-se devidamente justificado, atendendo os requisitos de validade do 

ato administrativo quanto a seus elementos. Houve a indicação dos recursos a serem utilizados para 

pagamento do objeto contratado. Há também a finalidade pública a ser tutelada com as aquisições. 

 

Diante desta explanação, resta somente a análise de qual a modalidade de licitação cabível para a 

contratação. Certo é que o valor do serviço ultrapassará os limites para a dispensa, sendo que, pela 

inteligência da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, a modalidade Pregão Eletrônico é a adequada 

para a contratação. 

 

Da licitação: do cabimento da modalidade pregão. 

 

Os fundamentos estão assentados em dois fatores: um, a possibilidade jurídica de caracterização do 

objeto da licitação como serviço comum, nos termos da Lei nº 10.520/2002, e dois, a necessidade 

de se contratar aquele que oferece o menor valor pelo serviço, dentro dos parâmetros objetivamente 

fixados no edital. A própria lei alhures mencionada, em seu art. 1º, esclarece o que se entende por 

“bens e serviços comuns”. 

 

Pregão é a modalidade de licitação restrita à contratação de bens e serviços comuns, com disciplina 

e procedimentos próprios, visando acelerar o processo de escolha de futuros contratos da 

Administração em hipóteses determinadas e específicas, aplicando-se, subsidiariamente, as normas 

da Lei nº 8.666/93.  

 

A doutrina muito tem estudado a abrangência da expressão bens e serviços comuns. Vale citar as 

considerações de José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra “Manual de Direito Administrativo”, 

para que a amplitude do termo “serviços comuns” permite a adoção do pregão para praticamente 

todos os serviços. 
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Também o Tribunal de Contas da União, em análise quanto à abrangência do significado de bens e 

serviços comuns, já se manifestou diversas vezes, tais como nos acórdãos nº 313/2004, nº 

2.471/2008, ambos no plenário: 

 
“12. A verificação do nível de especificidade do objeto constitui um ótimo recurso a ser 

utilizado pelo administrador público na identificação de um bem de natureza comum. Isso 

não significa que somente os bens pouco sofisticados poderão ser objeto do pregão, ao 

contrário, objetos complexos podem também ser enquadrados como comuns. (...)” 

 

“19. O entendimento de bem comum, de acordo com diversos autores, nada tem a ver com 

a complexidade do bem adquirido e sim com produtos que sejam comumente encontrados 

no mercado, sem a necessidade de alterações específicas para o funcionamento em 

questão. ” 

 

Logo, em virtude da descrição objetiva, no edital, dos padrões de desempenho e qualidade do 

serviço pretendido pela administração (Anexo I - Termo de Referência), bem como da verificação 

de existência de um mercado diversificado, vasto, competitivo e com capacidade para identificar, 

amplamente, as especificações usuais de fornecimento e execução desse mesmo serviço, infere-se 

que a prestação dos serviços que se requer, para os órgãos e entidades da Administração Pública 

pode ser considerada prestação de serviço comum. 

 

Pertinente desse modo a escolha do pregão como modalidade licitatória para contratação do objeto 

licitado. 

 

Da adoção do Sistema de Registro de Preços. 

 

A Lei de Licitações cuida, em seu art. 15, inciso II, do dever, sempre que possível, de 

processamento de compras pelo Sistema de Registro de Preços visando à economicidade e 

eficiência. Vejamos: 

 
“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

(...) 

II – ser processadas através de sistema de registro de preços;” 

 

Com o registro de preços, a Administração poderá obter propostas mais vantajosas, em vista da 

economia de escala. Estipula-se um quantitativo estimado, podendo-se adquirir os bens ou serviços 

que tiverem seus preços registrados na medida da sua necessidade, não existindo o dever de 

contratar a totalidade dos quantitativos registrados. 

 

Essa flexibilidade na contratação pelo Poder Público é fator marcante do sistema de registro de 

preços, tendo em vista as necessidades imprevisíveis e as dificuldades de planejamento encontradas 

pelos órgãos integrantes da Administração. Esta não está obrigada a adquirir o produto ou serviço e 

o licitante não está vinculado eternamente. 

 

Pode-se dizer, portanto, baseando-se nas informações alhures trazidas, que resta evidenciada a 

adequação do objeto em comento àquelas previstas na legislação aplicável à espécie, para utilização 

do Sistema de Registro de Preços, posto que objetivamente definido no edital por meio de 

especificações usuais de mercado, conforme se verifica do Termo de Referência em anexo (Anexo 

I). 
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Das minutas de edital, da ata de registro de preços e do contrato. 

 

A análise das minutas de edital, da ata de registro de preços e de contrato será conduzida à luz da 

legislação aplicável ao presente caso, qual seja a Lei nº 10.520/2002 que regulamenta o pregão em 

âmbito Federal; a Lei Complementar nº 123, de 2006, que institui o Estatuto Nacional de 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, aplicando-se, ainda, subsidiariamente, a Lei nº 

8.666/93.   

 

Importante asseverar que esta Procuradoria se atém, tão-somente, a questões relativas à 

legalidade das minutas, ressalvando, portanto, que todo o procedimento deverá observar a 

legislação supracitada, principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, nãos nos 

competindo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da 

discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos serviços entendidos 

como necessários, bem como, da forma para sua execução. 

 

No tocante à minuta da Ata de Registro de Preços, fica disposto o objeto, os quantitativos e os 

preços registrados, a vigência, que será por 12 (doze) meses, sendo VEDADA sua prorrogação, a 

contratação, as condições de recebimento, pagamento, do reajuste de preços, das obrigações das 

partes, da possibilidade de cancelamento da ata, das sanções administrativas, dos recursos 

administrativos, da fiscalização e por derradeiro, as disposições finais. 

 

Quanto às demais cláusulas contratuais, nenhum óbice jurídico foi verificado, estando suas 

disposições em conformidade com a legislação aplicável.  

 

Por fim, oportuno colacionar ensinamentos de Jacoby Fernandes, em sua obra Sistema de Registro 

de preços e Pregão, alertando para a necessidade de se datar, rubricar, assinar, arquivar e extrair 

cópias do edital, após sua aprovação, assim como observar os prazos e veículos corretos de 

publicação.  

 

Vejamos: 

 
“Além do exame, é importante que o órgão jurídico lembre que o art. 40, §1º, estabelece 

normas sobre datar, rubricar, assinar, arquivar e extrair cópias do edital, após sua 

aprovação, bem como sobre o prazo para publicação e sobre a definição dos veículos no art. 

21. Essas elementares observações se fazem necessárias porque são frequentemente 

desatendidas, ensejando a ação do controle para corrigi-las. ” 

 

Ressalta-se exigência da Lei Complementar nº 123, em que explicita a licitação realizada 

exclusivamente nos seus termos: 

 
Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 

administração pública: (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, 

exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de 
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até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e 

empresas de pequeno porte. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 1o  (Revogado).        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 2o  Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou 

entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e 

empresas de pequeno porte subcontratadas. 

§ 3o  Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a 

prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas 

local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.        

(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 

I - (Revogado);  (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de 

efeito) 

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao 

conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 

da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e 

empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48. (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 147, de 2014). 

 

Conclusão 

 

Diante do exposto, desde que observada a ressalva no corpo deste parecer à habilitação 

técnica, esta Procuradoria se manifesta favoravelmente à publicação da minuta de edital em 

apreço, bem como seus anexos, em atendimento ao parágrafo único do artigo 38 da Lei 8.666/93, 

aprovamos a minuta do Edital anexada ao presente processo, tendo em vista estar em conformidade 

com as disposições contidas na lei de licitações e no novo Código Civil Brasileiro. 

 

É o nosso parecer. 

 

Boa Esperança - ES, 20 de janeiro de 2021.                                                                    

 

 

 

Leonardo Azevedo Leite 

Procurador-Geral do Município 

Decreto nº 6.823/2021 
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Boa Esperança, 04 de março de 2021.
 

De: Gerência Municipal de Gestão de Licitações 
Para: Procuradoria-Geral do Município  
 
Referência: 
Processo nº 4090/2020 
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 496/2020 
 
Autoria:
 
Ementa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAÚDE
PARA MULHER NA GESTAÇÃO, EPIs E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19
   

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
 
 
Fase Atual: Publicar o Edital  
 
Ação realizada: Publicado  
 
Próxima Fase: Elaborar Parecer Final
 
  
 

Eliete Aparecida Barboza Bernabe 
Agente Administrativo 

 
João Flávio Zoteli Areia 

Gerente Estratégico de Gestão em Pregões  
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Boa Esperança, 10 de março de 2021.
 

De: Procuradoria-Geral do Município  
Para: Gabinete do Prefeito Municipal 
 
Referência: 
Processo nº 4090/2020 
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 496/2020 
 
Autoria:
 
Ementa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAÚDE
PARA MULHER NA GESTAÇÃO, EPIs E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19
   

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
 
 
Fase Atual: Elaborar Parecer Final  
 
Ação realizada: Elaborado  
 
Descrição:
 
Segue o parecer em anexo.
 
Próxima Fase: Providenciar
 
  
 

Leandro José da Silva 
Advogado(a) 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - ES 
PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL 
 

 

 
 
 

 

  

Processo n.˚ 4.090/2020                                                                                                                                                    

Requerente: Secretaria Municipal de Saúde                                                                                                    

Assunto: Pregão Eletrônico nº 001/2021 

 

PARECER FINAL 

 

LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO 

ELETRÔNICO. TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. 

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO 

NAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE E NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, 

MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

EM ATENDIMENTO AS DIRETRIZES DO SUS. 

HOMOLOGAÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS. 

 

Trata-se de parecer jurídico sobre a legalidade do procedimento licitatório, que tem por finalidade a 

aquisição de materiais de consumo utilizados no enfrentamento do COVID-19, em atendimento a 

Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrito nos autos. 

 

Para a realização da aquisição supramencionada, a Administração Pública Municipal, objetivando 

dar cumprimento ao artigo 37 da Constituição Federal, notadamente os princípios expressamente 

contidos no referido dispositivo, utilizou da modalidade de licitação na forma Pregão Eletrônico, 

tipo menor preço por item. 

 

Inicialmente, presta-nos observar que, o exame que ora se faz, destina-se à realização do Controle 

Interno, abordando os aspectos jurídicos exigidos pela Lei 8.666/93. 

 

A convocação das empresas interessadas na participação do processo licitatório, obedeceu ao 

estabelecido no artigo 4˚, inciso I da Lei 10.520/2002, bem como o prazo exigido pelo inciso V do 

mesmo artigo, in verbis:  

 

Art. 4º. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 

interessados e observará as seguintes regras: 

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de 

aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em 

jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e 

conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos 

do regulamento de que trata o art. 2º; (...) 

V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da 

publicação do aviso, não será inferior a 08 (oito) dias úteis; 

 

Desta feita, conforme se verifica nos autos, a convocação dos interessados se deu por meio de 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - ES 
PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL 
 

 

 
 
 

 

publicação no Diário Oficial dos Poderes do Estado, na data de 29 de Janeiro de 2021, conforme 

cópia anexada aos autos. 

 

Na data e hora designada, pelo Senhor Pregoeiro, foi feito o credenciamento das empresas 

interessadas. Ato contínuo procedeu-se o recebimento dos envelopes contendo as propostas e a 

documentação de habilitação, tendo as proponentes sido classificadas e convocadas para 

apresentação dos lances que foram registrados no histórico.     

 

Verificada a regularidade da documentação, foram declaradas vencedoras as empresas descritas na 

ata e no termo de adjudicação. 

 

Desta forma, a Municipalidade observou estritamente os preceitos legais contidos no artigo 2.˚ da 

Lei 8.666/93, in verbis: 

 

Art. 2˚ As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 

contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 

ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 

 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e 

qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e 

particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de 

vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 

denominação utilizada. 

 

Assim, além de ter garantido a isonomia dos interessados no processo de contratação, a presente 

licitação auferiu uma proposta mais vantajosa para a Administração Pública, albergando o 

procedimento licitatório as garantias de condições de igualdade entre os pretendentes em licitar, 

garantindo para tanta total publicidade do mesmo, conforme preceito normativo do artigo 3˚ da Lei 

8.666/93, abaixo transcrito: 

 

Art. 3˚ A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos. 

 

O objeto da licitação enquadra-se na solicitação do artigo 1˚ da Lei 10.520/2002: 

 

Art. 1˚. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 

licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e 
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efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 

usuais no mercado.  

 

Face o exposto, verificado o atendimento aos preceitos legais que regem a matéria, conclui-se que 

os mesmos encontram-se revestidos das formalidades legais, consubstanciadas nas Leis n.˚ 8.666/93 

e 10.520/2002. 

 

Desta forma, OPINAMOS favoravelmente à homologação e adjudicação do resultado aos 

vencedores dos itens, nos termos da Ata de Realização do Pregão Eletrônico n.˚ 001/2021. 

 

Por fim, há de se observar as respectivas certidões das empresas, vez que devem ser atualizadas 

antes da contratação caso necessárias.  

 

É o nosso parecer. 
 

Boa Esperança - ES, 10 de Março de 2021.                                                                    

 

 

 

Leonardo Azevedo Leite 
Procurador-Geral do Município 

Decreto nº 6.823/2021 

OAB/ES 22.959 
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Boa Esperança, 10 de março de 2021.
 

De: Gabinete do Prefeito Municipal 
Para: Gerência Municipal de Gestão de Licitações 
 
Referência: 
Processo nº 4090/2020 
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 496/2020 
 
Autoria:
 
Ementa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAÚDE
PARA MULHER NA GESTAÇÃO, EPIs E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19
   

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
 
 
Fase Atual: Providenciar  
 
Ação realizada: Homologado  
 
Descrição:
 
Não havendo óbices jurídicos nos termos da Ata de Realização do Pregão Eletrônico n.
001/2021, e na forma das Leis n. 8.666/93 e 10.520/2002, RATIFICO "in totum" o parecer da
Procuradoria Geral do Município, ato contínuo, encaminha-se os autos para ciência e
tomada das medidas de estilo.
 
Próxima Fase: Publicar Resultados do Certame
 
  
 

Renato Barros 
Prefeito Municipal 
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Boa Esperança, 10 de maio de 2021.
 

De: Gerência Municipal de Gestão de Licitações 
Para: Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade (FMS) 
 
Referência: 
Processo nº 4090/2020 
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 496/2020 
 
Autoria:
 
Ementa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAÚDE
PARA MULHER NA GESTAÇÃO, EPIs E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19
   

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
 
 
Fase Atual: Publicar Resultados do Certame  
 
Ação realizada: Publicado  
 
Próxima Fase: Empenhar
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