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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 022/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020  
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA E RESERVA DE COTAS PARA MICROEMPRESAS (ME) E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) 
 
OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o Registro de preços para futura e eventual 

contratação de pessoas Jurídicas, para aquisições parceladas de material médico-hospitalar, em 

atendimento às necessidades da rede de atenção à saúde de Januária/MG, nos termos da solicitação da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

 

1 – Itens 104; 165; 255; 256; 257 e 301: Conforme a Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, 

Art. 48, Inciso III, deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de 

até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno 

porte. Ampla Concorrência e Exclusivos para ME/EPP. 

 

2 - Todos os demais itens. Exclusivos para ME/EPP. Valores até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em 

atendimento, a Lei Complementar nº 123/2006 e nº 147/2014, e suas alterações (Lei Geral das MEI, ME e 

EPP), conforme Art. 48, Inciso I, nos termos do presente edital e respectivos anexos. 

 

• ENCAMINHAMENTO DOS ENVELOPES: 

 

A empresa que preferir o encaminhamento da documentação bem como a proposta de preço, deverá fazê-

lo até as 09:00 (nove horas) do dia 18/03/2020. 

 

• ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL:  

 

Dia 18/03/2020 às 09:00 (nove horas). Sem nenhuma tolerância de atraso. 

 

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas 

Comerciais, bem como a data para a sessão do Pregão ficará prorrogadas para o primeiro dia útil 

subsequente, nos mesmos horários. 

 

•     TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço  

 

•     CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Preço Unitário 

 

• CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES:  

 

Na internet no e-mail licitacaojanuaria@yahoo.com.br, no site da Prefeitura (Portal da Transparência), 

link para acesso ao edital: https://januaria-mg.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34, ou na 

Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, 75 A, CEP 39.480-000, Centro, Januária/MG - Tel.: (38) 9 8423-

7608; nos horários das 08:00 às 14:00 h, Departamento Licitação 

 

Prefeitura Municipal de Januária (MG), 27 de fevereiro de 2020. 

 

Deyvison Oliveira Dias 

Secretário Municipal de Saúde 
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PREÂMBULO  
 

O MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na cidade 

de Januária/MG, na Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, nº 75, Centro, inscrito no CNPJ sob o no 

21.461.546/0001-10, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. DEYVISON 

OLIVEIRA DIAS, residente e domiciliado em Januária/MG, por intermédio do (a) Pregoeiro (a) do 

Município, constituído através do Decreto n°: 4.309 de 26.06.2019, torna público que fará realizar 

licitação objeto do Procedimento Licitatório nº 022/2020, Processo Licitatório 007/2020, na Modalidade 

Pregão Presencial n° 004/2020, do tipo “Menor Preço”, com critério de julgamento por “Preço Unitário, 

de acordo com o descrito no item 02 (dois) deste instrumento, a ser regida pela Lei Federal n 10.520, de 

17 de julho de 2002, e pelo Regulamento aprovado pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de outubro de 

2000, em conformidade com a Lei Municipal nº 2067/05, Decreto Municipal nº 2.915 de 01/07/2010, e 

Decreto Federal nº 7.892/2013, com aplicação subsidiária da Lei n 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e 

alterações, em observância ao que prescreve a Lei Complementar n° 123/06, de 14 de dezembro de 2.006, 

com as devidas alterações da Lei Complementar 147 de 07 de outubro de 2014, e demais normas legais e, 

ainda, mediante as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório/edital, cujos envelopes 

contendo Propostas Comerciais de Preços e Documentação de Habilitação, deverão ser entregues na data, 

local e horário abaixo identificados:  
 
 

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1 - O Pregão será realizado em sessão pública que iniciará, às 9:00 (nove) horas do dia 18/03/2019, 

localizado na Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, 75 A, Centro, Januária/MG, podendo ser deslocado 

para outro lugar a fim de proporcionar melhores condições de trabalho. 

 

2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo (a) Pregoeiro (a) do Município de Januária Estado de Minas 

Gerais, e Equipe de Apoio, todos designados pelo Decreto nº 4.309, de 26 de junho de 2019. 

 

II - OBJETO 

 

1 - Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o Registro de preços para futura e eventual 

contratação de pessoas Jurídicas, para aquisições parceladas de material médico-hospitalar, em 

atendimento às necessidades da rede de atenção à saúde de Januária/MG, nos termos da solicitação da 

Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o descrito no anexo I – Termo de Referência e no 

anexo II - minuta da Ata de Registro de Preços e de acordo com os ditames da Lei Federal n°: 10.520/02 e 

da Lei 8.666/93 e suas alterações, instrumentos estes que são parte integrante do presente instrumento 

convocatório/edital para todos os efeitos legais e de direito, independentemente de transcrição. 

 

III - ÁREA SOLICITANTE 

  
 Secretaria Municipal de Saúde. 

 

IV - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

  
1 - Cópia deste edital deverá adquirida pelo site oficial ou solicitada pelo e-mail 

licitacaojanuaria@yahoo.com.br, telefone 38) 9 8423-7608, ou diretamente na sala do setor de Licitação, 

à Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, 75 A, Centro, Januária – MG, nos horários das 08:00 às 14:00 h. 
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2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a fazer a 

solicitação via e-mail o retirar o instrumento convocatório diretamente no setor de licitações desta 

Prefeitura  
 
2.1 - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório deverá 

fazer solicitação formal pelo e-mail acima descrito. 

 

3 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil, e por 

licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser protocolizada na 

sala do Setor de Licitação, dirigida ao Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, auxiliado pela Assessoria Jurídica competente. 

 

4 - O Município de Januária não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou 

outros endereços, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo Pregoeiro, e que, por isso, sejam 

intempestivas. 

 

4.1 - Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

4.2 - A decisão do (a) Pregoeiro (a) será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada para 

conhecimento de todos os interessados. 

 

V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que 

preencherem as condições constantes deste Edital. 

 

2 - Não poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas: 

 

2.1 - Que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 

 

2.2 - Que tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o 

Município de Januária, durante o prazo da sanção aplicada; 

 

2.3 - Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal, Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

 

2.4 - Que tenham sido declaradas impedidas de licitar e contratar com administração direta e indireta do 

Município de Januária, durante o prazo da sanção aplicada; 

 

2.5 - Que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada a exceção prevista no § 

1º do art. 9º da mesma Lei; 

 

2.6 - Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;  

 



 

PR     PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA 
Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, 75 A– Centro – CEP 39480-000 

Januária/MG – CNPJ 21.461.546/0001-10 
 

 
 

 
2.7 - Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

 

2.8 - Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios 

ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 

comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

 

2.9 - Em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição, a fim de ampliar a 

concorrência. 

2.10 – Não poderão participar deste Pregão para concorrer aos itens (1 até o 103; 105 até o 164; 

166 até o 254; 258 até o 300 e do 302 até o 532), empresas que não se enquadrem como microempresas 

ou empresas de Pequeno porte, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, e Lei Complementar n.º 

147, de 07 de agosto de 2014, com benefícios referidos no caput do Artigo 48, e Artigo 6º do Decreto nº 

8.538/2015.  Os itens são destinados, exclusivamente, à (ME e EPP). 
 

3 - Observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.  

 

VI – DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

1- Os envelopes em referência deverão ser preferencialmente na cor palha e deverá indicar em sua parte 

externa e frontal os seguintes dizeres: 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA  

ATT. PREGOEIRO DO MUNICÍPIO 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 022/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO 007/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 

(NOME DO PROPONENTE/LICITANTE) 

 

ÀPREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA  

ATT. PREGOEIRO DO MUNICIPIO 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 022/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO 007/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 

(NOME DO PROPONENTE/LICITANTE) 

 

VII - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

1 - A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro, através de um representante, 

munido dos documentos que o credenciem a participar deste procedimento licitatório, inclusive com 

poderes para formulação de ofertas e lances verbais; 

 

2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do 

procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua 

representada; 

 

3 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 

licitante por ele representada, salvo autorização expressa do pregoeiro; 
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4 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 

comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

 

b)  Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular (conforme modelo), 

com reconhecimento de firma do outorgante, da qual constem poderes específicos para formular lances 

negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame, acompanhado do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 

registrado na Junta Comercial, que comprove os poderes do mandante para a outorga;  

 

c) Para as microempresas ou EPP’s, deverá ser apresentado documento que comprove esta condição, 

ANEXO VII. 

 

d) O representante legal ou procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação 

que contenha foto;  

 

e) Declaração de Conhecimento dos Ditames do Instrumento Licitatório conforme ANEXO IV. 

 

5 - Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada do documento 

comprobatório dos poderes do outorgante (ato constitutivo/deliberativo da pessoa jurídica); 

 

6 - Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do início da sessão do Pregão. 

No caso de cópias, as mesmas deverão ser autenticadas por tabelião ou pelo Pregoeiro ou por membro da 

sua equipe de apoio; 

 

7 -  O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente credenciado; 

 

8 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

 

VIII – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

1 - O proponente licitante deverá formalizar sua proposta formalmente, descrevendo minuciosamente os 

itens ofertados, devendo a proposta de preço ser preferencialmente elaborada em papel timbrado com a 

identificação da licitante. 

 

2 - A Proposta Comercial de Preços deverá ser cotada em moeda nacional, elaborada em língua 

portuguesa, datilografada ou digitada, com um número máximo de duas casas decimais após a vírgula, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas e, deverá estar devidamente assinada pelo signatário ou 

representante devidamente constituído pela proponente/licitante; 

 

3 - Deverá constar na proposta comercial de preços a data da sua emissão, a expressão de que a mesma 

tem validade pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua emissão, conforme 

prescreve o art. 6° da lei 10520/2002, bem como a expressão de que caso seja declarado vencedor, se 

compromete a assinar o instrumento contratual, no prazo de cinco dias a contar da notificação da 

contratante, sob a pena de desclassificação da proposta. 
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4 - Deve constar ainda no dorso da proposta de preços a expressão de que nos preços estão inclusos todas 

as despesas diretas e indiretas, tais como encargos sociais e trabalhistas, bem como deverá fazer constar 

ainda que se compromete a fornecer os objetos nas condições avençadas. 

 

5 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  

 

6 - O preço ofertado, salvo hipóteses legais, permanecerá fixo e irreajustável. 

 

 

IX - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

O instrumento convocatório/edital em epigrafe é a lei interna do procedimento licitatório e, os 

documentos abaixo exigidos são indispensáveis, sendo permitido participar somente pessoas com 

habilidade compatível no ramo para com o objeto constante deste instrumento: 

 

1 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA – (ART. 28): 

 

a) Registro Comercial no caso de empresa individual ou; 

 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição dos 

membros da Diretoria ou; 

 

c) Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em 

exercício ou; 

 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

 

2 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL – (ART. 29): 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

b) Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

 

c) Certificado de Regularidade para com a Fazenda de Estado do domicílio ou sede do Licitante; 

 

d) Certificado de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do Licitante; 

 

e) Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social (INSS), demonstrando a situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

 

f) Certificado de Regularidade relativo ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviços (FGTS), 

demonstrando a situação regular no cumprimento dos respectivos encargos. 

 

g) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), em conformidade com o estabelecido na Lei 12.440, 

de 7 de julho de 2.011 

 

2.1 - De acordo com o art. 43 da LC nº 123/2006, com as devidas alterações da Lei Complementar 147 de 

07 de outubro de 2014, em se tratando a licitante vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, 

e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
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dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, contados da decisão do Pregoeiro 

que declarar a empresa vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. 

 

2.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na 

inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado ao Pregoeiro 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou propor a 

revogação deste Pregão. 

 

3 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA- (ART. 30): 

a) Comprovação de aptidão através de 01 (um) ou mais atestada de capacidade técnica, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão do licitante para desempenho de 

atividade compatível com o objeto da licitação e cumprimento das avenças contratuais. 

 

b) Cópia do Alvará Sanitário atualizado, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da 

sede da licitante, de acordo com o Código Sanitário e legislação complementar, para os itens que 

couberem. 

 

c) Cópia acompanhada do original da Licença de Funcionamento (LF) dentro de seu prazo de validade, 

emitida pela Vigilância Sanitária do Estado ou Município com atividade de fabricação e/ou distribuição 

de medicamentos.  

 

c.1) Os licitantes deverão apresentar além dos documentos de habilitação exigidos, quando couber, 

os seguintes documentos:  

 

c.1.1 Cópia da Autorização de Funcionamento ou da respectiva Resolução ou Publicação no Diário 

Oficial da União (DOU) da empresa participante, com as atividades compatíveis para: indústria, 

distribuidora, e/ou importadora de medicamentos, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

– ANVISA.  

 

c.1.2 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, de acordo com a Lei Federal nº 6.360/1976.  

 

4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA (ART. 31): 

 

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

expedida pelo distribuidor da sede da licitante, emitida com data de no máximo 90 (noventa) dias a 

contar da data da abertura do certame. 

 

Observações:  

 

1. As certidões deverão possuir o prazo de validade mínimo o dia da abertura do certame, sob pena de 

inabilitação, exceção empresas que se enquadrar nos ditames da Lei Complementar n° 123/06, devendo a 

futura contratada exibir novas certidões no ato da assinatura do futuro contrato administrativo.  

 

2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na inabilitação 

da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou propor a revogação 

deste Pregão. 
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3. A condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) deverá ser comprovada 

mediante apresentação de documento específico, ver modelo no final do edital. 

 

5 - DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

a) - Declaração de conhecimento dos ditames do instrumento convocatório/edital e seus anexos, 

conforme modelo do Anexo IV, onde estando presente representante da licitante, esta declaração deverá 

ser entregue diretamente ao pregoeiro no ato do credenciamento.  

 

b) - Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 

conforme modelo do Anexo V, esta declaração deverá ser anexada junto com a documentação de 

habilitação e colocada dentro do envelope n° 02 (dois).  

 

c) - Declaração de inexistência de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública na 

esfera federal, estadual e ou municipal, conforme modelo do Anexo VI. Esta declaração deverá ser 

anexada também junto com a documentação de habilitação e colocada dentro do envelope n° 02 (dois), 

sob pena de inabilitação. 

 

Observações: 

 

1 - Os documentos acima mencionados poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo 

de cópia autenticada por cartório competente, ou por servidor da administração ou publicação na 

imprensa oficial. 

  

2 - A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará na inabilitação do 

proponente licitante. 

 

3 - As certidões perquiridas no item9 subitem 2 deverão ter o seu prazo de vigência mínimo o dia da 

abertura do certame. 

 

4 - É facultada aos proponentes licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste 

edital, pelo comprovante de registro cadastral (CRC) para participar de licitações junto à Administração 

Direta do Município de Januária, no ramo de atividade compatível com o objeto da presente licitação, o 

qual deverá ser apresentado acompanhado das certidões relacionados no item 9, subitem 2, alíneas “A, B, 

C, D, E, F e G”. 

 

5 - O proponente licitante que fizer uso das prerrogativas da Lei Complementar n°: 123/06 deverá 

apresentar toda a documentação inerente à regularidade fiscal, perquirida no subitem 2, mesmo estando 

irregular, sob pena de inabilitação, a esta será dado prazo para a regularização das certidões conforme 

prevê a Lei Complementar em referência. 

 

 

X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  

 

2 – Iniciada a fase de credenciamento, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão do Pregão, oportunidade em 

que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a 

Proposta e a Documentação de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.  
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3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital 

e seus anexos.  

 

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios:  

 

4.1 - Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superior àquela.  

 

4.2 - Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas 

as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três).  

 

4.3 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 

número de licitantes.  

 

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 

forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de 

valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  

 

6 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação 

aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.  

 

7 - Os lances deverão ser formulados por itens, em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no 

ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro.  

 

8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 

formulação de lances, com exceção da melhor proposta.  

 

9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do 

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 

efeito de posterior ordenação das propostas.  

 

10 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com a finalidade de redução do 

preço.  

 

11 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes, apurados mediante pesquisa 

realizada pelo Departamento de Compras do Órgão Solicitante, já juntada aos autos.  

 

12 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito.  

 

12.1 – Encerrada a fase de lances pelo pregoeiro, será assegurada às licitantes MPE a preferência à 

contratação. 

 

12.1.1 -  O pregoeiro convocará a MPE com proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam 

iguais ou superiores até 5% ao valor da proposta mais bem classificada. 

 

12.1.2 -  Será concedido o prazo de 5(cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência, 

para que cubra a proposta mais bem classificada.  

 

12.1.3 - Caso a MPE convocada não cubra o lance, deverá ser convocada a próxima MPE mais bem 

colocada, respeitando o limite de 5% ao valor da proposta mais bem classificada. 
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13 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 

habilitação de seu autor.  

 

13.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 

sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

 

13.2 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

 

13.3 - A Administração Pública Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos de informações no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.  

 

14 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no título IX, o Pregoeiro, se necessário, 

diligenciará junto ao Cadastro de Fornecedores do Município de Januária/MG.  

 

15 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será 

habilitado e declarado vencedor do certame.  

 

16 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro 

examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 

aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será 

declarado vencedor.  

 

17 - Da Sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e 

as ocorrências relevantes, e que, no final será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

 

XI - DOS RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 

intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando os demais 

licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

 

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de 

recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do 

processo à Autoridade Competente para a homologação.  

 

3 - As razões e respectivas contrarrazões recursais deverão ser encaminhadas para o endereço eletrônico 

licitacaojanuaria@yahoo.com.br ou ser protocolizado no Setor de licitações e contratos da Prefeitura 

Municipal de Januária até às 17h do último dia do prazo, em uma via original, contendo razão social, 

número do CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal 

ou credenciado do licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e 

comprovante do poder de representação legal.  

 

3.1 - O Pregoeiro não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outras formas ou 

outros endereços, e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 

 

4 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 

informado à Autoridade Competente.  
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5 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Sendo decididos e se constatada a 

regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto do certame à licitante 

vencedora e homologará o procedimento.  

 

6 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 

7 - A adjudicação será feita dos itens do objeto. 

 

XII - DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

 

1- Os itens e objetos deste Pregão serão entregues em perfeitas condições de consumo, nos exatos termos 

das contratações levadas a efeito durante a vigência do contrato, sem qualquer despesa adicional. 

 

1.1 - A contratada fica obrigada a fornecer os objetos quando solicitado através de Ordem de Serviço ou 

documento equivalente nas condições estabelecidas neste Edital, consoante especificações do Anexo I – 

Termo de Referência.  

 

2 - Cabe ressaltar que durante o período de validade da contratação podem ocorrer modificações nos 

dados referentes à dotação orçamentária.  

 

3 - O recebimento dos objetos será feito pela Secretaria Solicitante, a qual atestará, por um servidor, 

devidamente identificado, no documento fiscal correspondente, a entrega, nas condições exigidas, 

constituindo tal atestado requisitos para liberação dos pagamentos à Contratada.  

 

4 – A Secretaria Municipal de Saúde não aceitará ou receberá qualquer objeto em desacordo com as 

especificações e condições constantes no Anexo I - Termo de Referência deste Edital, cabendo à 

Contratada efetuar as substituições necessárias no prazo estipulado pela Secretaria Solicitante, sob a pena 

de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 

 

XIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

1 - Cumprir fielmente as exigências deste Edital, de modo que o objeto seja executado de acordo com o 

Anexo I - Termo de Referência, sob a pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da contratação 

conforme o caso.  

 

2 - Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os 

profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, 

social, securitários, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a 

incidir sobre o objeto desta licitação.  

 

3 - Indenizar o Município de Januária por todo e qualquer dano decorrente, direta e indiretamente, da 

execução do objeto, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.  

 

4 - Cumprir os prazos previstos neste Edital, sendo que deverá entregar no prazo de cinco dias úteis os 

produtos mediante o pedido expedido pela Secretaria Municipal. 

5 - Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 8.666/93 e no presente 

Edital. 
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XIV - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

1 - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação do serviço, fixando-lhe, 

quando não pactuado, prazo para corrigi-la.  

 

2 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.  

 

3 - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada 

pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a 

terceiros, ou por irregularidades constatadas.  

 

4 - Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidente na fonte, sobre 

rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo 158, I). 

 

XV - DA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

   

1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei n. 8.666/93, a gestão/fiscalização dos fornecimentos dos 

produtos será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I - Termo de Referência 

deste Edital.  

 

XVI - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

1 - O pagamento decorrente da prestação de serviço do objeto desta licitação será efetuado em até 30 

(trinta) dias após o recebimento da nota fiscal/fatura, devidamente acompanhada das certidões de 

regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS e à seguridade social e 

regularidade trabalhista vigentes.  

 

2 - Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a efetiva prestação de serviço nas 

condições estabelecidas, que será atestado por servidor responsável pelo recebimento.  

 

3 - O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, 

deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 

estipulado no item acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 

devidamente sanado o vício.  

 

4 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por 

parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação 

financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.  

5 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 

pagamentos futuros ou cobrados da Contratada.  

 

XVII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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 1 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido 

de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Januária e, se for o caso, será 

descredenciado do Cadastro de Fornecedores do Município, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo 

das multas previstas no item abaixo e das demais cominações legais.  

 

2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 

contratual: 

 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação do serviço, ou por atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor total dos 

produtos constantes na Nota de Empenho.  

 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da Contratada injustificadamente 

desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento 

contratual, quando o Município de Januária, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 

autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

 

3 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 

devidos pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença será recolhida pela Contratada 

no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.  

 

4 - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente com 

previstas nas Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/93, após regular processo administrativo em que se 

garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.  

 

XVIII - DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS 

 

1 - Os preços registrados serão controlados pela Prefeitura, podendo sofrer oscilação de acordo com as 

variações de mercado e conforme permitido nos dispositivos legais. 

 

2 - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e 

prazos fixados pelo órgão controlador. Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua 

solicitação por escrito à Prefeitura Municipal de Januária para atualização dos preços com os devidos 

comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura. 

 

3 - Fica concedido à licitante vencedora o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação dos preços 

registrados, para eventual impugnação, expressa e protocolada, que será apreciada desde que 

devidamente instruída com demonstrativo de majoração extraordinária, porventura desconsiderada. 

 

4 - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação pela 

Prefeitura Municipal de Januária do pedido, sob a pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei e 

no Edital e/ou o cancelamento do preço. 
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5 - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução do objeto, durante o período de análise do 

pedido, devendo praticar os preços até então registrados, sob a pena de serem aplicadas as sanções 

previstas em Lei e no Edital e/ou o cancelamento do preço. 

 

XIX - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

 

1 - O fornecedor terá o seu registro de preços CANCELADO, por intermédio de processo administrativo 

específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

 

a) Pela Administração, quando: 

I – Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

II – Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 

III – Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

IV – Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Autorizações de Fornecimentos 

decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

 

b) Pelo fornecedor, quando: 

I – Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de caso fortuito ou de 

força maior; 

II – O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços 

de mercado dos insumos que compõem o custo dos materiais; 

 

2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Município de Januária, informará aos 

fornecedores a nova ordem de registro. 

 

XX- DOSCASOS OMISSOS 

 

1 - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base nas Leis Federais nº 

10.520/2002, 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013, cujas normas ficam incorporadas ao presente 

instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 

 

XXI - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 

 

1 - A Autoridade Competente, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente 

justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por 

motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado, conforme artigo 49 da lei nº 8666/93. 

 

XXII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:  

I - Termo de referência; 

II – Minuta da Ata de Registro de Preços  

III - Minuta do contrato;  

IV - Declaração de conhecimento dos ditames; 

V - Declaração de cumprimento do XXXIII, Art. 7º da CF/88;  

VI - Declaração de inexistência de fato impeditivo para contratar; 

VII- Declaração de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte; 
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VIII - Modelo de Carta de Credenciamento e Representação; 

 IX - Modelo de Proposta Comercial de Preços. 

 

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

apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 

inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, 

ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  

 

3 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 

substituído por cópia reprográfica autenticada.  

 

4 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeiro poderá, a seu 

critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.  

 

5 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo 

que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 

especificado e válido.  

 

6 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e 

relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 

legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a 

instrução do processo, conforme disposto no § 3°, d o artigo 43 da Lei nº. 8.666/93.  

 

6.1 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação do 

licitante.  

 

7 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições 

inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.  

 

8 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de Januária 

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente, 

comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e 

fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes.  

 

9 - O Município de Januária poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos 

para recebimento das propostas ou para sua abertura.  

 

10 - Para atender a seus interesses, o Município de Januária poderá alterar quantitativos, sem que isto 

implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do artigo 

65, da Lei nº 8.666/93.  

 

11 - As partes ficam vinculadas aos termos do instrumento convocatório/edital, do anexo I – termo de 

referência, anexo II – minuta da ARP, anexo III minuta do contrato administrativo, e demais anexos, para 

todos os efeitos legais e de direito. 

 

12 - Após a homologação da presente licitação, as empresas serão convocadas para assinar a Ata de 

Registro de Preços, cuja minuta integra o presente Edital, no prazo de 5 (cinco) dias. 

 

13 - Caso a empresa não proceda à assinatura no prazo previsto, a mesma decairá do direito à 

contratação, além de se sujeitar a pena de multa. 

 



 

PR     PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA 
Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, 75 A– Centro – CEP 39480-000 

Januária/MG – CNPJ 21.461.546/0001-10 
 

 
 

 
14 - A multa de que trata o item anterior corresponde a 10% (dez por cento) do valor global do 

fornecimento, calculado com base na quantidade mínima a ser fornecida anualmente multiplicada pelo 

preço unitário ofertado pela empresa nos itens em que ela se sagrou vencedora. 

 

15 - A existência de preços registrados não obriga o Município firmar aquisição do produto. 

 

16 - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a proponente vencedora fica obrigada a fornecer 

quaisquer dos itens constantes do formulário “Proposta de Preços”, os quais lhe foram adjudicados, nas 

quantidades indicadas pela Prefeitura Municipal em cada Nota de Empenho e/ou Contrato. 

 

17 - O prazo de execução do objeto é de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

 

18 - No período de validade do Registro de Preços fica facultado à Prefeitura Municipal, contratar ou não 

os fornecimentos. 

 

19 - No período de validade do registro de preços, no ato da contratação a Prefeitura deverá ter disponível 

dotação Orçamentária suficiente para empenho da nota dos produtos contratados. 

 

20 - As despesas decorrentes da presente licitação irão onerar valores e dotações orçamentárias futuras, 

somente de acordo com as necessidades. 

 

21 - A presente licitação de registro de preços será somente para registrar preços de mercado sem a 

necessidade de Reserva Orçamentária, no caso da Administração fazer a contratação dos preços 

registrados, terá que ter Reserva Orçamentária para empenho. 

 

22 - Fica eleito o foro da Comarca de Januária, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos 

de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro 

foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

 

Prefeitura Municipal de Januária (MG), 27 de fevereiro de 2020. 

 

 

Deyvison Oliveira Dias 

Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO 

 

O presente termo de referência tem por objeto determinar as condições que disciplinarão a futura 

e eventual aquisição de material médico-hospitalar para atender à secretaria municipal de saúde, 

para atendimento às necessidades da rede de atenção à saúde de Januária, bem como estabelecer 

os critérios, parâmetros, requerimentos mínimos de qualidade e condições gerais para a 

condução dos trabalhos sob sua responsabilidade, conforme solicitação da secretaria municipal 

de saúde. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Este documento foi elaborado à luz da lei 10.520/2002 8.666/93 subsidiariamente a lei federal nº. 

8.666/1993 e suas alterações, como peça integrante e indissociável de um procedimento 

licitatório, tendo por finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão a licitação com 

vistas a contratação de empresa especializada para fornecimento de material médico-hospitalar 

para atender a demanda da secretaria municipal de saúde. 

 

3.  OBJETIVO 

Este termo de referência tem por objetivos: 

• Caracterizar o objeto a ser contratado; 

• Estabelecer critérios, pagamentos e demais condições a serem observadas durante o 

cumprimento do contrato. 

 

4. DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

4.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da 

Lei n° 10.520, de 2002. Aquisição do objeto deste pregão tem amparo legal disposto no Decreto 

nº. 3.555/2000, Lei Complementar nº. 123/2006, Decreto Federal nº. 6.204/2007 e Ainda às 

normas ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e ANVISA – Agência de Vigilância 

Sanitária, bem como as condições aqui estabelecidas. 

 

4.2. A aquisição dos materiais será realizada mediante licitação na modalidade de pregão, no 

sistema de registro de preços, do tipo menor preço, conforme condições do edital do pregão, para 

eventual aquisição sob demanda, de material médico-hospitalar, conforme descrições e demais 

condições estabelecidas neste termo de referência. 

 

4.3. O fornecimento será de acordo com as demandas solicitadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Januária. 

 

5. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

 

5.1 As planilhas detalhadas dos produtos encontram-se no subitem 6 deste termo de referência. 
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6. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS OBJETOS 

 

Item Descrição do Material Unidade Total 
Valor 

Médio 
ESTIMATIVO 

1 

Abaixador de língua de madeira - 

espátula de madeira, descartável com 

extremidades arredondadas. Embalados 

com pacotes c/100 und. 

Pacote com 

100 

unidades 

1025   

2 

Absorvente Pós-parto descartável 

pacote com 20 Unidades 

Pacote com 

20 

unidades 

820   

3 Ácido Acético 2% Litro 76   

4 

Adaptador para aspiração de mecônio: 

Indicado para tratar desconfortos na 

respiração de Recém-Nascidos. 

Confeccionado em policarbonato 

autoclavável. 

Unidade 300   

5 

Agulha 13x 4,5. É necessário Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação (BPF) - 

emitido pela Vigilância Sanitária/MS. 

Caixa c/100und 

Caixa com 

100 

unidades 

220   

6 

Agulha 20 x 5,5 É necessário Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação (BPF) - 

emitido pela Vigilância Sanitária/MS. 

Caixa com 

100 

unidades 

630   

7 

Agulha 25 x 7 .É necessário Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação (BPF) -

emitido pela Vigilância Sanitária/MS. 

Caixa com 

100 

unidades 

615   

8 

Agulha 25 x 8 É necessário Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação (BPF) - 

emitido pela Vigilância Sanitária/MS. 

Caixa com 

100 

unidades 

565   

9 

Agulha 40 x 12 É necessário Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação (BPF) - 

emitido pela Vigilância Sanitária/MS. 

Caixa com 

100 

unidades 

300   

10 

Agulha Insu-fine para caneta  0,23mm x 

4mm 
Unidade 6000   

11 

Agulha Insu-fine  para caneta 0,25x 

5mm 
Caixa com 

100 
30   

12 

Agulha Insu-fine para caneta 0,25 x   

8mm 
Unidade 3000   

13 

Agulha descartável de corte 

automático 12cm calibre 14ga para 

biópsia de mama (cory biopsi). 

Unidade 500   
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14 

Agulha de Raqui Nº 22G x 7 1/2 (longa) 

branca  igual ou superior  BD Com 

Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF)-emitido pela 

Vigilância Sanitária/MS. 

Unidade 600   

15 

Agulha de Raqui Nº 22G x 3 1/2 

branca.  Igual ou superior BD Com 

Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF)- emitido pela 

Vigilância Sanitária/MS. 

Unidade 600   

16 

Agulha de Raqui Nº 23G x 3 1/2 

0,65x90 branca  igual ou superior  BD 

Com Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF)-emitido pela 

Vigilância Sanitária/MS. 

Unidade 1200   

17 

Agulha de Raqui Nº 25G x 3 1/2 azul   

igual ou superior  BD Com Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação (BPF)-

emitido pela Vigilância Sanitária/MS. 

Unidade 1200   

18 

Agulha de Raqui Nº 26G x 3 1/2 bronze   

igual ou superior  BD Com Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação (BPF)-

emitido pela Vigilância Sanitária/MS. 

Unidade 600   

19 

Agulha de Raqui Nº 27G x 3 1/2 cinza   

igual ou superior  BD Com Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação (BPF)-

emitido pela Vigilância Sanitária/MS. 

Unidade 600   

20 Álcool 70% 1 Litro Litro 3409   

21 Álcool Etílico 92,8% Litro 532   

22 

Álcool em gel (70 %) glicerinado, 

antisséptico para as mãos (Uso 

Hospitalar e Farmacêutico) 

Litro 2576   

23 Álcool iodado 1 Litro Litro 404   

24 

Alfabeto de Chumbo de altura 8 mm 

em base em PVC para raio x. Alfabeto de 

chumbo com base em PVC branco com 

altura de 08 mm; acondicionado em 

estojo contendo cinco letras de cada; com 

total de 130 letras. 

Conjunto 

com 130 

Letras 

5   

25 Algodão hidrófilo 500g Rolo 1052   

26 

Algodão Ortopédico 10 cm: Elaborada a 

partir de fibras 100% de algodão crú, 

hidrófobo (não absorve água). Em forma 

de manta com camada de goma em uma 

das faces, enrolamento uniforme em toda 

sua extensão. 

Pacote com 

12 

Unidades 

500   
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27 

Algodão ortopédico 15 cm. Elaborada a 

partir de fibras 100% de algodão crú, 

hidrófobo (não absorve água). Em forma 

de manta com camada de goma em uma 

das faces, enrolamento uniforme em toda 

sua extensão. 

Pacote com 

12 

Unidades 

1000   

28 

Algodão ortopédico 20 cm.  Elaborada a 

partir de fibras 100% de algodão crú. 

Hidrófobo (não absorve água). Em forma 

de manta com camada de goma em uma 

das faces, enrolamento uniforme em toda 

sua extensão. 

Pacote com 

12 

Unidades 

1000   

29 Almotolia transparente 250 ml Unidade 630   

30 Almotolia transparente 500 ml Unidade 630   

31 Almotolia Âmbar 250 ml Unidade 630   

32 Almotolia Âmbar 500 ml Unidade 630   

33 Aparelho de Barbear Descartável Unidade 626   

34 

Aparelho de Pressão 

Adulto(esfigmomanômetro+Estetoscópio 

duplo) nylon velcro;braçadeira nylon 

velcro antialérgico e tratatamento 

impermeável;fechamento 

velcro,manguito,bolsa com tubos 

interligados;entre manômetro,válvula e 

pêra,confeccionada em pvc 

antialérgico,isento de látex .Válvula 

fabricada em latão Manguito: Borracha 

vulcanizada com duas saídas, sem 

emendas, de alta durabilidade; 

Referência :BIC 

KIT 232   
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35 

APARELHO DE PRESSÃO ADULTO 

ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO 

DUPLO Braçadeira confeccionada em 

tecido nylon antialérgico - Fecho: 

METAL - Manguito: Borracha 

vulcanizada com duas saídas, sem 

emendas, de alta durabilidade. 

Manômetro: Aneróide com escala de 0 a 

300 mmHg. - Pera insulfladora: Borracha 

vulcanizada com sistema de retorno em 

metal, com esfera de aço inox de alta 

durabilidade. - Válvula: Metal altamente 

resistente com regulagem de saída de ar 

sensível.Registro Esfigmomanomêtro no 

Ministério da Saúde     REFERÊNCIA: 

BIC.ESTETOSCÓPIO  DUPLO 

ADULTO - Auscultador de alta 

durabilidade com anel de metal cromado 

para sistema de trava do diafragma em 

PVC atóxico, com excelente 

sensibilidade para ausculta cardíaca. - 

Cor: Preto - Modelo: Adulto - Ângulo: 

alumínio, biauricular em armação 

metálica resistente de grande 

durabilidade com ajuste automático 

através de mola de aço. - Olivas: formato 

anatômico em PVC macio e atóxico. - 

Tubo PVC: tubo unificado em PVC 

macio, flexível e atóxico para ausculta 

mais precisa. - Acompanha estojo. Unidade 

162   

36 

Aparelho de Pressão Infantil com 

estetoscópio braçadeira em nylon com 

fechamento em velcro  ;braçadeira para 

circunferência de braço de 10 a 18 cm 

;manguito em PVC (latex free) pêra e 

válvula de deflação ;acompanha 

estojo.Verificado e aprovado pelo 

INMETRO. 

Unidade 33   
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Atadura de crepom 10 cm x 1,8m em 

repouso 4,5 m esticado densidade de fios 

13fios / cm²confeccionadas em tecido 

100% algodão cru com acabamento na 

lateral, sem desfiamento e sem fios 

soltos. Cada rolo é envolvido em 

embalagem individual contendo todas as 

informações relacionadas ao produto. 

Atadura de Crepom em conformidade 

com NBR 14056 - ABNT e portaria 

106/2003 - INMETRO. Com Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação (BPF) - 

emitido pela Vigilância Sanitária/MS. 

Pacote com 

12 

unidades 

2502   

38 

Atadura de crepom 12 cm x 1,8m em 

repouso 4,5 m esticado densidade de fios 

13fios / cm² confeccionadas em tecido 

100% algodão cru com acabamento na 

lateral, sem desfiamento e sem fios 

soltos. Cada rolo é envolvido em 

embalagem individual contendo todas as 

informações relacionadas ao produto. 

Atadura de Crepom em conformidade 

com NBR 14056 - ABNT e portaria 

106/2003 - INMETRO. Com Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação (BPF)- 

emitido pela Vigilância Sanitária/MS. 

Pacote com 

12 

unidades 

2500   

39 

Atadura de crepom 15 cm x 1,8m em 

repouso 4,5 m esticado densidade de fios 

13fios / cm² confeccionadas em tecido 

100% algodão cru com acabamento na 

lateral, sem desfiamento e sem fios 

soltos. Cada rolo é envolvido em 

embalagem individual contendo todas as 

informações relacionadas ao produto. 

Pacote com 

12 

unidades 

2502   

40 

Atadura de crepom 20 cm x 1,8m em 

repouso 4,5 m esticado densidade de fios 

13fios / cm²confeccionadas em tecido 

100% algodão cru com acabamento na 

lateral, sem desfiamento e sem fios 

soltos. Cada rolo é envolvido em 

embalagem individual contendo todas as 

informações relacionadas ao 

produto.Atadura de Crepom em 

conformidade com NBR 14056 - ABNT 

e portaria 106/2003 - INMETRO. Com 

Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF)- emitido pela 

Vigilância Sanitária/MS. 

Pacote com 

12 

unidades 

2500   
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41 

ATADURA ELÁSTICA N° 20- 

Atadura elástica medindo 20cm   x 2,2m, 

confeccionada   em   tecido   sintético   

misto, absorvente, alta resistência e 

elasticidade no sentido    longitudinal    

para    utilização    em grandes   

queimaduras. Embalagem individual 

contendo externamente dados de 

rotulagem. 

Pacote com 

12 

unidades 

50   

42 

Atadura gessada 06 cm x 2 mt Com 

Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF)-emitido pela 

Vigilância Sanitária/MS. 

Caixa com 

20 

unidades 

120   

43 

Atadura gessada 08 cm x 2 mt Com 

Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF)-emitido pela 

Vigilância Sanitária/MS. 

Caixa com 

20 

unidades 

140   

44 

Atadura gessada 10 cm x 2 mt Com 

Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF)-emitido pela 

Vigilância Sanitária/MS. 

Caixa com 

20 

unidades 

300   

45 

Atadura gessada 15 cm x 2 mt Com 

Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF)-emitido pela 

Vigilância Sanitária/MS. 

Caixa com 

20 

unidades 

300   

46 

Atadura gessada 20 cm x 2 mt Com 

Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF)-emitido pela 

Vigilância Sanitária/MS. 

Caixa com 

20 

unidades 

300   

47 

AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL 

IMPERMEÁVEL TAM. G 

Confeccionado em SMS - 100% 

polipropileno Grau médico com reforço 

impermeável e absorvente nas mangas, 

tórax e abdômen e membros inferiores 

Uso único Esterilizado por óxido de 

etileno Dupla embalagem que garante 

abertura e transferência asséptica 

Dobradura asséptica ;Velcro para 

fechamento e ajuste da gola Punho 

canelado em malha Tag para 

transferência asséptica no fechamento da 

OPA   ACOMPANHA TOALHA DE 

MÃO 

Unidade 120   
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AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL 

IMPERMEÁVEL  TAM. M   

Confeccionado em SMS - 100% 

polipropileno Grau médico com reforço 

impermeável e absorvente nas mangas, 

tórax e abdômen e membros inferiores 

Uso único Esterilizado por óxido de 

etileno Dupla embalagem que garante 

abertura e transferência asséptica 

Dobradura asséptica ;Velcro para 

fechamento e ajuste da gola Punho 

canelado em malha Tag para 

transferência asséptica no fechamento da 

OPA   ACOMPANHA TOALHA DE 

MÃO 

Unidade 120   

49 

Avental de segurança impermeável 

para uso específico em expurgo 

confeccionado em material não tecido 

100 % polipropileno laminável por filme 

respirável em polietileno manga 

comprida com punho plástico fixador 

(dedal) com abertura parcial nas costas 

para proteção do tronco e dos membros 

superiores do usuário contra respingos de 

produtos químicos ou material biológico. 

Tamanho G. 

Unidade 120   

50 

Avental Procedimento Manga Longa 

Não Estéril, fabricado em Não tecido 

100% polipropileno;Possui elástico no 

punho e tiras para amarrar na cintura e 

pescoço; 

Unidades 220   

51 

Avental com proteção nas costas 

0,50mmpb 100x60cm Plumbífero. 

Avental padrão 100x60cm com proteção 

na frente de 0,50mmpb e com proteção 

nas costas de 0,25mmpb. 

Unidade 1   

52 

Bateria Alcalina para Termômetro 

Digital LR41 
Unidade 305   

53 Bissulfito Sódio 2% Litro 5   

54 

Bolsa de Colostomia, drenável, 

recortável, transparente, não estéril, 

descartável. Referência: coloplast 

Unidade 30   
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Balão de Borracha para anestesia 

Volume: 1 litro. Fabricado em latex 

natural. Utilizado em carrinhos de 

anestesia e /ou circuitos respiratórios 

alimentados por oxigênio. Balão de 

reinalação destinado a acumular gases a 

serem inspirados e ou expirados pelo 

paciente fabricados conforme Norma 

9257 da ABNT. 

Unidade 40   

56 

Balão de Borracha para anestesia 

Volume: 2 litros. Fabricado em látex 

natural. Utilizado em carrinhos de 

anestesia e /ou circuitos respiratórios 

alimentados por oxigênio. Balão de 

reinalação destinado a acumular gases a 

serem inspirados e ou expirados pelo 

paciente fabricados conforme Norma 

9257 da ABNT. 

Unidade 40   

57 

Balão de borracha para Anestesia 

Volume: 3 litros. Fabricado em látex 

natural. Utilizado em carrinhos de 

anestesia e /ou circuitos respiratórios 

alimentados por oxigênio. Balão de 

reinalação destinado a acumular gases a 

serem inspirados e ou expirados pelo 

paciente fabricados conforme Norma 

9257 da ABNT. 

Unidade 40   

58 

Balão de borracha para anestesia 

Volume: 4 litros. Fabricado em látex 

natural. Utilizado em carrinhos de 

anestesia e /ou circuitos respiratórios 

alimentados por oxigênio. Balão de 

reinalação destinado a acumular gases a 

serem inspirados e ou expirados pelo 

paciente fabricados conforme Norma 

9257 da ABNT. 

Unidade 40   

59 

Balão de borracha para anestesia 

Volume: 5 litros. Fabricado em látex 

natural. Utilizado em carrinhos de 

anestesia e /ou circuitos respiratórios 

alimentados por oxigênio. Balão de 

reinalação destinado a acumular gases a 

serem inspirados e ou expirados pelo 

paciente fabricados conforme Norma 

9257 da ABNT. 

Unidade 40   

60 

Borracha de Silicone: Mangueira 

silicone 10x6 transparente, 

autoclavavél. 

Pacote com 

15 metros 
26   



 

PR     PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA 
Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, 75 A– Centro – CEP 39480-000 

Januária/MG – CNPJ 21.461.546/0001-10 
 

 
 

 

61 

Cabo para Laringoscópio Inox 

ADULTO-compatível com Lâminas 

MDCabo em Aço Inox à prova de 

ferrugem; Abertura na base do cabo, fácil 

conversão para bateria recarregável; 

Tampa rosqueável com mola em aço 

inox; Alimentação por pilhas alcalinas ou 

baterias recarregáveis; 

Unidade 15   

62 

Cabo para Laringoscópio Inox 

INFANTIL - Compatível com Lâminas 

MDCabo em Aço Inox à prova de 

ferrugem; Abertura na base do cabo, fácil 

conversão para bateria recarregável; 

Tampa rosqueável com mola em aço 

inox; Alimentação por pilhas alcalinas ou 

baterias recarregáveis; Iluminação: 

Lâmpada Halógena 2,5V 

Unidade 20   

63 

Cal Sodada 4,3Kg - molecular-

Absorvedores de gás Carbônico 

Galão 4,3 

kg 
2   

64 

Caneta porta eletrodo de bisturi 

elétrico autoclavavél compatível com 

marca Deltronix B 1600 T. 

Unidade 5   

65 

Cânula de Guedel: PVC flexível, 

polipropileno, tamanho: 0 
Unidade 20   

66 

Cânula de Guedel: PVC flexível, 

polipropileno, tamanho: 1 
Unidade 20   

67 

Cânula de Guedel: PVC flexível, 

polipropileno, tamanho: 2 
Unidade 20   

68 

Cânula de Guedel: PVC flexível, 

polipropileno, tamanho: 3 
Unidade 20   

69 

Cânula de Guedel: PVC flexível, 

polipropileno, tamanho: 4 
Unidade 20   

70 

Cânula de Guedel: PVC flexível, 

polipropileno, tamanho: 5 
Unidade 20   

71 

Cânula p/ traqueostomia descartável, 

nº 5 mm, com cuff e guia obturador, 

estéril 

Unidade 20   

72 

Cânula p/ traqueostomia descartável, 

nº 6 mm, com cuff e guia obturador, 

estéril 

Unidade 20   

73 

Cânula p/ traqueostomia descartável, 

nº 7 mm, com cuff e guia obturador, 

estéril 

Unidade 20   

74 

Cânula p/ traqueostomia descartável, 

nº 9 mm, com cuff e guia obturador, 
Unidade 20   
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estéril 

75 

Cânula Nasal Neonatal- Catéter Nasal 

em Silicone para Oxigênio Tipo Óculos 

para paciente neonatal Cateter Nasal 

100% silicone paraOxigênio 06FR X 

2,10MTS P/OXIGENIO Cânula nasal 

100% silicone formada por um arco e 

duas cânulas para a injeção de oxigênio. 

Os tubos que vão dentro das fossas nasais 

são reguláveis. Prolongador de PVC de 

150 cm com interior em trevo. 

Unidade 30   

76 

Cânula Nasal Pediátrico. Cateter Nasal 

em Silicone para Oxigênio Tipo Óculos 

para paciente pediátrico. Cânula Nasal 

Pediátrico 09FRX2, 10M para Oxigênio. 

100 % silicone formada por um arco e 

duas cânulas para a injeção de oxigênio. 

Os tubos que vão dentro das fossas nasais 

são reguláveis. Prolongador de PVC de 

150 cm com interior em trevo. 

Unidade 100   

77 

Capacete Acrílico Neonatal, tamanho: 

1 (com anel extensão superior) Ø = 150 

mm; h = 105 mm; R.N < 1000 g 

Unidade 3   

78 

Capacete Acrílico Neonatal, tamanho: 

2 (com anel extensão superior) Ø = 198 

mm; h = 128 mm; R.N > 1000 g e < 3600 

g 

Unidade 3   

79 

Capacete Acrílico Neonatal, tamanho 3 

(não acompanha anel de extansão) Ø = 

253 mm; h = 182 mm; R.N > 3600 g 

Unidade 3   

80 

Cateter nasal para Oxigênio tipo 

óculos Pediátrico Unidade 
500   

81 

Cateter nasal para Oxigênio tipo 

óculos Adulto Unidade 
3000   

82 

Cateter para Subclávia. Produto de uso 

único, estéril e apirogênico. 

Componentes: 01 cateter poliuretano 

14Ga x 20 cm para acesso venoso 

central, 01 fio guia 032” x 60 cm com 

avançador, 01 agulha 18ga x 7 cm para 

introdução de fio guia, 01 seringa de 5 ml 

com agulha 30 x 7, 01 dilatador de vaso, 

01 aba de sutura, 01 tampa luer e 01 

abraçadeira. 

KIT 100   
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83 

Cateter para Subclávia. Produto de uso 

único, estéril e apirogênico. 

Componentes: 01 cateter poliuretano 7F 

x 20 cm para acesso venoso central, 01 

fio guia 032” x 60 cm com avançador, 01 

agulha 18ga x 7 cm para introdução de 

fio guia, 01 seringa de 5 ml com agulha 

30 x 7, 01 dilatador de vaso, 01 aba de 

sutura, 01 tampa luer e 01 abraçadeira 

KIT 100   

84 

Cateter umbilical de Poliuretano 

estéril, com escala graduada, com luer 

lock e tampão. Tamanho nº 3.5 

Unidade 100   

85 

Cateter umbilical de Poliuretano 

estéril, com escala graduada, com luer 

lock e tampão. Tamanho nº 5 

Unidade 100   

86 

Cateter umbilical de Poliuretano 

estéril, com escala graduada, com luer 

lock e tampão. Tamanho nº 6 

Unidade 100   

87 

Circuito de anestesia Baraka com 

balão de 5 litros para paciente adulto 
Unidade 4   

88 

Circuito de anestesia Baraka com 

balão de 2 litros para paciente infantil. 
Unidade 4   

89 

Circuito de anestesia Baraka com 

balão de 1 litro para paciente neonato 
Unidade 4   

90 

Circuito anestesia de silicone 

autoclavável adulto. Composto de 02 

traquéias de 1100 mm, corrugada por 

fora e lisa por dentro, silicone 

autoclavável e 01 y, balão adulto 5 litros. 

Kit 4   

91 

Circuito anestesia infantil com 

traquéia silicone autoclavável. 

Composto de 02 traquéias corrugadas por 

fora e lisa por dentro, balão infantil 3 

litros e 01y. 

Kit 4   

92 

Cobertor Hospitalar Solteiro Solteiro 

100% acrílico cor azul medida mínima 

1,50 x 2,10 que suporte lavagem 

industrial,com acabamento em debrum 

de nylon com duas costuras resistentes. 

Unidade 150   

93 

Colchão Hospitalar medindo: 1,88 X 

0,88 X 0,15. Forro em curvim na cor 

azul, com fecho lateral, Proteção contra 

penetração de urina e outros elementos 

líquidos. Espuma 100% poliuretano D28. 

Unidade 154   
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94 

Coletor de materiais perfurocortantes 

de 13 litros 
Unidade 2002   

95 

Coletor de materiais perfurocortantes 

de 20 litros 
Unidade 3200   

96 

Coletor de urina / fezes universal, 

estéril, plástico c/ tampa, capacidade 50 

ml 

Unidade 4000   

97 
Coletor de urina infantil masculino 

Pacote com 

10 

unidades 

120   

98 
Coletor de urina infantil feminino 

Pacote com 

10 

unidades 

120   

99 

Coletor de urina sistema fechado 2000 

ml 
Unidade 1800   

100 

Coletor de urina tipo camisinha para 

incontinência urinária 
Unidade 4000   

101 

Coletor de Urina Descartável Tipo 

Saco - 2000 ml - Sistema de fechamento 

da "Boca" do coletor através de um 

cordão fixado no sistema. 

Pacote com 

100 
40   

102 Clamp umbilical estéril Unidade 3000   

103 
Compressa cirúrgica 45x 50 cm 

Pacote com 

50 

unidades 

1100   

104 

Compressa de 

gaze hidrófila 7,5x 

7,5 cm -08 dobras 

c/ 09 fios 

Lote 01 

Ampla Concorrência 

 
Pacote com 

500 

unidades 

4644 

 

 

Lote 02 Exclusivos 

para ME/EPP 

 
1161  

105 

Compressa de gaze hidrófila 7,5x 7,5 

cm -08 dobras c/ 09 fios. Estéril em 

óxido de etileno em pacotes com 10 

unidades. 

Pacote  

com 10 

unidades 

6600   

106 

Conector reto com saída lateral para 

oxigênio 
Unidade 5   

107 Detergente Enzimático 01 litro Litro 638   

108 

Divisor Radiográfico 35 x 43 cm – 

3(três) posições - Divisor Radiográfico 

com quadro de aço inoxidável, filtro de 

chumbo de 1,5mm,       revestido com 

alumínio polido, tamanho 5x43 cm, 

transversal em três posições para uso em 

escanografia, divide o filme em três 

partes de 14,3 x 35 cm. 

Unidade 1   

109 

Dreno pen rose N°1 Estéril / pct.c/ 01 

unidade 
Unidade 45   
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110 

Dreno pen rose N°2 Estéril / pct. c/ 01 

unidade 
Unidade 45   

111 

Dreno pen rose N°3 Estéril / pct.c/ 01 

unidade 
Unidade 45   

112 

Dreno pen rose N°4 Estéril / pct. c/ 01 

unidade 
Unidade 45   

113 Dreno torácico 20 Unidade 45   

114 Dreno torácico 22 Unidade 40   

115 Dreno torácico 24 Unidade 40   

116 Dreno torácico 26 Unidade 40   

117 Dreno torácico 28 Unidade 40   

118 Dreno torácico 30 Unidade 40   

119 Dreno torácico 32 Unidade 40   

120 Dreno torácico 34 Unidade 40   

121 Dreno torácico 36 Unidade 40   

122 Dreno torácico 38 Unidade 40   

123 

Eletrodo descartável para 

monitorização cardíaca, com disco 

adesivo hipoalergênico de aderência 

eficiente com papel protetor, elemento 

sensor com pino de encaixe em aço inox, 

contra pino em aço inox com banho 

duplo de cloreto de prata, impregnado de 

gel especial que proporciona 

condutibilidade eficaz, com capa plástica 

para manter a umidade do gel. 

Unidade 5350   

124 

Eletrodo trato genital inferior com 120 

mm de comprimento, alça retangular de 

10 mm x 15 mm para bisturi 

eletrocirúrgico de alta freqüência 

Waltronic 5000. 

Unidade 100   

125 

Eletrodo trato genital inferior com 120 

mm de comprimento, alça semi- circulo 

de 25 mm x 10 mm para bisturi 

eletrocirúrgico de alta freqüência 

Waltronic 5000. 

Unidade 100   

126 

Eletrodo trato genital inferior com com 

120 mm de comprimento, alça triangular 

12 mm x 20 mm para bisturi 

eletrocirúrgico de alta freqüência 

Waltronic 5000. 

Unidade 100   

127 

Eletrodo bola, para hemostaria e 

coagulação, com  120 mm de 

comprimento, bola de 0,3 mm de 

diâmetro para bisturi eletrocirúrgico de 

alta freqüência Waltronic 5000. 

Unidade 500   
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128 

Eletrodo de bisturi elétrico . Tipo bola 

(6,0mm). Compatível com marca do 

bisturi elétrico Deltronix B 1600T. 

Unidade 505   

129 

EQUIPO CÂMARA GRADUADA 

BURETA SANGUE - Lanceta 

perfurante para conexão à bolsa de 

fluídos;- Câmara Graduada de 150 ml 

com filtro de 180 micra – De acordo com 

a Norma NBR ISO 1135-4; - Câmara 

Flexível para visualização do 

gotejamento;- Pinça Rolete para controle 

do gotejamento;- Microgotas (60 gotas = 

1 ml);- Tubo extensor PVC Cristal; - 

Conexão Luer para dispositivo de acesso 

venoso. Unidade 

100   

130 

Equipo para bomba de infusão da 

celm: Produto estéril de uso único, 

atóxico, apirogênico, comprimento de 

aproximadamente 2,05m, constituído por 

ponta perfurante tipo universal com filtro 

antibacteriano de ar e capa protetora, 

câmara de gotejamento flexível 

transparente em PVC (20gotas/ml) com 

filtro de solução de 15 micra, tubo de 

gravação do nome do fabricante e do 

numero do lote, injetor lateral tipo Y e 

conector terminal tipo luer-lock com 

capa protetora. MP – 20. 

Unidade 400   

131 

Equipo fotossensível, macrogotas, 

comp.1,2m, pinça rolete, Embalagem 

individual estéril. 

Unidade 2000   

132 

Equipo fotossensível, microgotas, 

comp.1,2m, pinça rolete, Embalagem 

individual estéril. 

Unidade 2000   

133 Equipo Microgotas Unidade 1700   

134 Equipo Microgotas com bureta Unidade 500   

135 

Equipo Macrogotas: Equipo de infusão 

por gravidade, pinça perfurante em PVC 

com tampa protetora e câmara de 

gotejamento flexível. Tubo em PVC 150 

cm, transparente e flexível, controlador 

do fluxo tipo pinça rolete. Conexão tipo 

luer, atóxico, apirogênico e descartável. 

Embalados individualmente e 

esterilizados. 

Unidade 12500   

136 Equipo macrogotas com injetor lateral Unidade 1300   
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137 

Equipo para Alimentação Enteral 

Função: Dispositivo para infusão, 

controle de fluxo e dosagem de soluções 

enterais. Conecta o recipiente de soluções 

(frasco ou bolsa) a sonda de alimentação 

enteral.Contem :- Lanceta perfurante 

para conexão ao recipiente de solução.- 

Câmara flexível- Extensão em PVC azul- 

Controlador de fluxo (gotejamento) tipo 

pinça rolete. Embalagem papel grau 

cirúrgico, esterilizado por radiação gama. Unidade 

6000   

138 

Equipo Magrocotas ESCALONADO 

Flexível Alimentação Nutrição Enteral 

TAMANHO 150 cm. Dispositivo para 

administração de infusão de soluções 

enterais com conexão escalonada. 

Características Gerais:- Conecta o 

recipiente de soluções (frasco ou bolsa) à 

sonda de alimentação enteral;- Perfurador 

para conexão ao recipiente de solução;- 

Controle de gotejamento através de pinça 

rolete;- Conexão escalonado, específico 

para nutrição enteral, prevenindo riscos 

na utilização;- Extensão na cor azul 

(específica para produtos de nutrição 

enteral). Unidade 

1200   

139 Equipo para Transfusão Sanguínea Unidade 5000   

140 
Escova para Assepsia com pvpi 

Caixa com 

48 
110   

141 

ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL 

DESCARTÁVEL 

Pacote com 

100 
10   

142 

ESPARADRAPO       10 cm X 4,5  -   

Esparadrapo impermeável em tecido 

100% algodão, cor branca, com resina 

acrílica adesiva a base de borracha 

natural, com excelente aderência, que 

não deixe resíduos após ser retirado, que 

seja fácil sua fragmentação e que não 

desfie. De excelente fixação, 

flexibilidade, resistência e 

impermeabilidade. 

Rolo 550   

143 
Espátula de Ayres 

Pacote com 

100 
10   

144 Estetoscópio Duplo Adulto Unidade 130   

145 Estetoscópio Duplo Pediátrico Unidade 10   

146 Estetoscopio Pinard Alumínio 13 Cm Unidade 60   

147 Éter Sulfúrico 1 litro Litros 22   
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148 

Extensão de 7 metros para 

cânula/Cateter nasal com conector- 

Itens Inclusos:01 Extensão de 7 metros 

para oxigenoterapia.01 conector para uso 

com a extensão. 

Pacote com 

7 metros 
5   

149 
Filme p/ raios X 18x 24 

CX c/100 

filmes 
100   

150 

Filme p/ raios X 20x25cm para 

mamografia da AGFA, para 

impressora DRYSTAR 5503. 

CX c/100 

filmes 
5   

151 

Filme para Ultrassom fita UPPde 

110HGX18 SONY 

CX c/100 

filmes 
50   

152 
Filme p/ raios X 24x 30 

CX c/100 

filmes 
100   

153 
Filme p/ raios X 30 x 40 

CX c/100 

filmes 
80   

154 
Filme p/ raios X 35x 35 

CX c/100 

filmes 
80   

155 
Filme p/ raios X 35x 43 

CX c/100 

filmes 
70   

156 

Fio guia – Mandril Adulto com botão– 

autoclavavél usado para auxiliar em 

entubação orotraqueal. Tamanho 

Adulto01 - Botão em Termoplástico 

Resistente.01 - Parafuso de Regulagem 

em Latão niquelado.. 

Unidade 8   

157 

Fio guia – Mandril – autoclavavél 

usado para auxiliar em entubação 

orotraqueal. Tamanho Pediátrico. Botão 

em Termoplástico Resistente.01 - 

Parafuso de Regulagem em Latão 

niquelado.. 

Unidade 4   

158 

Fita adesiva cirúrgica microporosa 

25mm x 10m 
Unidade 4470   

159 

Fita adesiva cirúrgica microporosa 5 

cm x 4,5 m 
Unidade 4150   

160 

Fita Adesiva Hospitalar 16mm X 50m- 

Fita adesiva em papel crepado, medindo 

16 mm x 50m, com boa aderência na face  

interna e na outra face uma fina camada 

impermeabilizante   facilitando   

identificação   do material.   Embalagem 

individual, contendo externamente dados 

de rotulagem. 

Unidade 3600   



 

PR     PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA 
Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, 75 A– Centro – CEP 39480-000 

Januária/MG – CNPJ 21.461.546/0001-10 
 

 
 

 

161 

Fita para Autoclave 19mm X 30m Fita 

adesiva para autoclave, utilizada como 

indicador de processo de esterilização a 

vapor em autoclaves, com boa aderência. 

Ideal para o fechamento de pacotes de 

papel e de pano que serão esterilizados 

em autoclave. Seu adesivo não mancha o 

pano; descola sem rasgar; mede 19 mm x 

30m. Embalagem individual, contendo 

externamente dados de rotulagem. Unidade 

2850   

162 Fita p/ ECG 48mmx30m Rolo 60   

163 Fita p/ ECG 58mmx30m Rolo 300   

164 Fita Métrica medida da altura  uterina Unidade 62   

165 

Fita reagente para 

glicose para aparelho 

On call Plus 

Lote 01 

Ampla 

Concorrência 

 
Caixa com 

50  

unidades 

1178 

 

 

Lote 02 

Exclusivos para 

ME/EPP 

 

372  

166 

Fita reagente para glicose para aparelho 

accu chek active 

Caixa com 

50 

unidades 

930   

167 

Fixador automático  para RX galão 38 

L 
Galão 38L 10   

168 Formol líquido solução 10 % Litro 160   

169 

Fluxômetro 015 LPM Ar Comprimido 

Corpo de metal cromado; bilha externa e 

interna em material inquebrável escala 

expandida de 0-15 litros por minuto; 

esfera de inóx, botão de controle de 

fluxo; sistema de vedação tipo agulha 

evitando vazamentos; rosca de saída 

conforme padrão ABNT. Unidade 

10   

170 

Fluxômetro 015 LPM O2 Oxigênio 

Corpo de metal cromado; bilha externa e 

interna em material inquebrável escala 

expandida de 0-15 litros por minuto; 

esfera de inóx, botão de controle de 

fluxo; sistema de vedação tipo agulha 

evitando vazamentos; rosca de saída 

conforme padrão ABNT. Unidade 

100   
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Fralda descartável p/ adulto P, que 

atenda peso até 40 kg, cintura de 

aproximadamente até 70 cm, atóxica, 

elástica nas pernas, com faixa ajustável 

com fita adesiva permitindo abrir e 

fechar várias vezes, formato anatômico, 

barreiras anti-vazamento. 

Unidade 4500   

172 

Fralda descartável para adulto M, que 

atenda peso entre 40 kg e 70 kg, cintura 

de aproximadamente até 120 cm, atóxica, 

elástica nas pernas, com faixa ajustável 

com fita adesiva permitindo abrir e 

fechar várias vezes. Com formato 

anatômico, barreiras anti-vazamento. 

Unidade 5960   

173 

Fralda descartável geriátrica G, para 

uso adulto, tamanho grande. Com 

formato anatômico, que atenda peso de 

aproximadamente 70 kg a 80 kg, cintura 

de aproximadamente 120 cm a 150 cm, 

atóxica, elástica nas pernas, com faixa 

ajustável com fita adesiva permitindo 

abrir e fechar várias vezes com barreiras 

anti-vazamento.  

Unidade 9700   

174 

Fralda descartável geriátrica EG, para 

uso adulto, tamanho grande. Com 

formato anatômico, que atenda peso 

acima de 80 kg, cintura de 

aproximadamente 150 cm a 160 cm, 

atóxica, elástica nas pernas, com faixa 

ajustável com fita adesiva permitindo 

abrir e fechar várias vezes com barreiras 

anti-vazamento. 

Unidade 6500   

175 

Fralda infantil Descartável, tamanho 

P, atóxicas, com barreiras laterais e  

antivazamento, Sistema de absorção 

concentrada, fita multiuso ajustável, elásticos 

ajustáveis nas pernas, corte anatômico , para 

crianças com peso aproximado de 3 a 6 kg 

com registro no Ministério da Saúde. 

Unidade 1800   

176 

Fralda infantil Descartável, tamanho M, 

atóxicas, com barreiras laterais e  

antivazamento, Sistema de absorção 

concentrada, fita multiuso ajustável, elásticos 

ajustáveis nas pernas, corte anatômico , para 

crianças com peso aproximado de 5 a 10 kg e 

com registro no Ministério da Saúde. 

Unidade 1800   
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177 

Fralda Infantil Descartável, tamanho G, 

atóxicas, com barreiras laterais e  

antivazamento, Sistema de absorção 

concentrada, fita multiuso ajustável, elásticos 

ajustáveis nas pernas, corte anatômico ,para 

crianças com peso de 09 a 13 kg   e com 

registro no Ministério da Saúde. 

Unidade 1500   

178 

Fralda infantil Descartável, tamanho EX 

(GG), atóxicas, com barreiras laterais e  

antivazamento, Sistema de absorção 

concentrada, fita multiuso ajustável, elásticos 

ajustáveis nas pernas, corte anatômico , para 

crianças com peso superior a 13 kg  com 

registro no Ministério da Saúde. 

Unidade 3000   

179 

Fralda infantil descartável, Tamanho 

XXG com barreira, Composição: fibras 

de celulose e polipropileno, filme de 

polipropileno, adesivo termo plástico, 

fios elásticos fragrância floc gel 

(poliacrilate de sódio), para crianças com 

peso de 15 kg  a 25 kg com registro no 

Ministério da Saúde. Unidade 

3.000   

180 

Frasco anatomo estéril para biopsia de 50 

ml. 
Unidade 100   

181 

Frasco coletor de secreção e urina 

(Drenator) Capacidade 1200 ml 
Unidade 1500   

182 

Frasco para Nutrição Enteral 300 ml 

com etiqueta de identificação- Frasco 

em Polietileno, para administração de 

dieta enteral, graduado, com tampa, 

capacidade para 300 ml, embalado 

individualmente, com etiquetas auto-

adesivas. No produto deverá constar 

número de lote e prazo de validade. Unidade 

5240   

183 Gel p/ ultra-som 1 Litro Litro 400   

184 Gel condutor para Eletrocardiograma  KG 120   

185 Gelco N° 14 Unidade 1850   

186 Gelco N° 16 Unidade 5250   

187 Gelco N° 18 Unidade 6250   

188 Gelco N° 20 Unidade 10250   

189 Gelco N° 22 Unidade 16250   

190 Gelco N° 24 Unidade 10250   

191 

Gelo Reutilizável Rígido –Pequeno – 

aproximadamente 17 x 9,7 x 2,5 cm com 

400 ml Unidade 

100   

192 

Gelo Reutilizável Rígido -Médio Rígido 

– aproximadamente 21,5 x 14,5 x 2,5 Unidade 
200   
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com 750 ml 

193 

Gelo Reutilizável– Rígido Grande – 

aproximadamente 20 x 12 x 4 cm com 

1000 ml Unidade 

300   

194 

Glicosímetro, medidor de nivel de 

glicemia sanguinea, uso de tiras 

reagentes.ACCU-CHEK ACTIVE Unidade 

202   

195 

Glicosímetrocompatível com tiras on 

call plus 1 monitor,  1 frasco solução 

controle, 1 estojo e 1 manual. 

Unidade 300   

196 

Hemogin 2,5g - Gel hemostático para 

uso em cirurgia de alta frequência e pós-

biópsia do colo uterino. 

OLHAR 

HEMOGIN 

É MARCA 

50   

197 

Histerômetro Dilatador Estéril 

Descartável. Rompedor de bolsa  

Pacote 

com 10 
20   

198 

Indicador Químico Interno 

Multiparamétrico para Vapor p/ 

processo de esterilização classe 4 

Caixa com 

240 tiras 
30   

199 

Indicador Biológico de leitura rápida 

de 03 horas para esterilização a vapor. 

Composto população microbiana 

Geobacillus stearothermophillus 

acondicionada em uma ampola plástica. 

Caixa com 

50 

unidades 

40   

200 

Invólucro 50 x 50 cm (40 Gr) 

Confeccionado em SMS (indicado 

para envolver e proteger instrumentos 

cirúrgicos e materiais a serem 

esterilizados a vapor, óxido de etileno ou 

plasma de peróxido de hidrogênio. 

Pacote com 

50 
70   

201 

Invólucro 60 x 60 cm (40 Gr) 

Confeccionado em SMS (indicado 

para envolver e proteger instrumentos 

cirúrgicos e materiais a serem 

esterilizados a vapor, óxido de etileno ou 

plasma de peróxido de hidrogênio. 

Pacote com 

50 

unidades 

75   

202 

Invólucro 75 x 75 cm (40 gr) 

Confeccionado em Spundbond, 

Meltblown, Spundbond (SMS), resistente 

a rasgos e perfurações.Indicado como 

embalagem invólucro para proteger 

instrumentais cirúrgicos e materiais no 

processo de esterilização a vapor, óxido 

de etileno ou plasma de peróxido de 

hidrogênio. 

Caixa com 

50 

Unidades 

210   
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203 

Invólucro para Esterilização em SMS 

40gr 90x90cm Confeccionado em 

Spundbond, Meltblown, Spundbond 

(SMS), resistente a rasgos e 

perfurações.Utilizado como embalagem 

invólucro para proteger instrumentais 

cirúrgicos e materiais no processo de 

esterilização a vapor, óxido de etileno ou 

plasma de peróxido de hidrogênio. 

Caixa com 

50 

unidades 

60   

204 

Involucro para Esterilização em SMS 

40gr 100x100cm Confeccionado em 

Spundbond, Meltblown, Spundbond 

(SMS), resistente a rasgos e perfurações. 

Utilizado como embalagem invólucro 

para proteger instrumentais cirúrgicos e 

materiais no processo de esterilização a 

vapor, óxido de etileno ou plasma de 

peróxido de hidrogênio. 

Caixa com 

50 

unidades 

50   

205 

Invólucro para Esterilização em SMS 

120 cm x 120 cm (40gr)  Confeccionado 

em Spundbond, Meltblown, Spundbond 

(SMS), resistente a rasgos e perfurações. 

Utilizado como embalagem invólucro 

para proteger instrumentais cirúrgicos e 

materiais no processo de esterilização a 

vapor, óxido de etileno ou plasma de 

peróxido de hidrogênio. 

Caixa com 

50 

unidades 

150   

206 

Kit para CPAP nasal infantil completo 

00 para administração de fluxo contínuo 

de ar através de ventilação mecânica não 

invasiva. pronga 100% silicone • 2 

unidades de Protetor de Septo – Vent 

Skin•  pronga N° 00• 2 cubos de espuma 

• conexões universais• conexão para selo 

d’água• livre de látex• acompanha 

traquéia 40 cm p/ umidificador aquecido 

Toca em algodão KIT 

3   

207 

Kit para CPAP nasal infantil completo 

0 para administração de fluxo contínuo 

de ar através de ventilação mecânica não 

invasiva.pronga 100% silicone• 2 

unidades de Protetor de Septo – Vent 

Skin•  pronga N° 0• 2 cubos de espuma• 

conexões universais• conexão para selo 

d’água• livre de látex• acompanha 

traquéia 40 cm p/ umidificador aquecido  

Toca em algodão KIT 

3   
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208 

Kit para CPAP nasal infantil completo 

1 para administração de fluxo contínuo 

de ar através de ventilação mecânica não 

invasiva.pronga 100% silicone• 2 

unidades de Protetor de Septo – Vent 

Skin•  pronga N° 1• 2 cubos de espuma• 

conexões universais• conexão para selo 

d’água• livre de látex• acompanha 

traquéia 40 cm p/ umidificador aquecido 

Toca em algodão KIT 

3   

209 

Kit para CPAP nasal infantil completo 

2 para administração de fluxo contínuo 

de ar através de ventilação mecânica não 

invasiva.pronga 100% silicone• 2 

unidades de Protetor de Septo – Vent 

Skin•  pronga N° 2• 2 cubos de espuma• 

conexões universais• conexão para selo 

d’água livre de látex• acompanha 

traquéia 40 cm p/ umidificador aquecido  

Toca em algodão KIT 

3   

210 

Kit para CPAP nasal infantil completo 

3 para administração de fluxo contínuo 

de ar através de ventilação mecânica não 

invasiva.pronga 100% silicone• 2 

unidades de Protetor de Septo – Vent 

Skin•  pronga N° 3• 2 cubos de espuma• 

conexões universais• conexão para selo 

d’água• livre de látex• acompanha 

traquéia 40 cm p/ umidificador 

aquecido.Toca em algodão KIT 

3   

211 

Kit para CPAP nasal infantil completo 

4 para administração de fluxo contínuo 

de ar através de ventilação mecânica não 

invasiva.pronga 100% silicone• 2 

unidades de Protetor de Septo – Vent 

Skin•  pronga N° 4• 2 cubos de espuma• 

conexões universais• conexão para selo 

d’água• livre de látex• acompanha 

traquéia 40 cm p/ umidificador aquecido. 

Toca em algodão KIT 

3   
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212 

Kit para CPAP nasal infantil completo 

5 para administração de fluxo contínuo 

de ar através de ventilação mecânica não 

invasiva.pronga 100% silicone• 2 

unidades de Protetor de Septo – Vent 

Skin•  pronga N° 5• 2 cubos de espuma• 

conexões universais• conexão para selo 

d’água• livre de látex• acompanha 

traquéia 40 cm p/ umidificador 

aquecido.Toca em algodão KIT 

3   

213 

Kit Epidural 18G: 1 agulha epidural;1 

lápis ponto da agulha espinhal;1 

escarificador agulha 18g;1 plástico perda 

de resistência seringa;1 nylon cateter 

peridural com linha auxiliar guia fim 

fechado ( radiopaco);1 cateter conector;1 

filtro plano 0.22 micron. KIT 

15   

214 

Kit Ginecológico para papanicolau 

tamanho P, estéril, descartável, 

embalado em papel grau cirúrgico. 

Composto de : 01 Espéculo descartável 

modelo Collin,tamanho P – 01 Escova 

Cervical - 01 Espátula de madeira 

modelo Ayres; - 01 par de luva plástica 

EVA; -01 Estojo porta-lâminas ; - 01 

Lâmina de Vidro. 
Caixa com 

100 

20   

215 

Kit Ginecológico para papanicolau 

tamanho M, estéril, descartável, 

embalado em papel grau cirúrgico. 

Composto de : 01 Espéculo descartável 

modelo Collin,tamanho M - 01 Escova 

Cervical - 01 Espátula de madeira 

modelo Ayres; - 01 par de luva plástica 

EVA; - 01 Estojo porta-lâminas ; - 01 

Lâmina de Vidro. 
Caixa com 

100 

30   

216 

Kit Ginecológico para papanicolau 

tamanho G, estéril, descartável, 

embalado em papel grau cirúrgico. 

Composto de : 01 Espéculo descartável 

modelo Collin,tamanho G - 01 Escova 

Cervical - 01 Espátula de madeira 

modelo Ayres; - 01 par de luva plástica 

EVA; - 01 Estojo porta-lâminas ; -01 

Lâmina de Vidro. 
Caixa com 

100 

20   
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217 

Lacre plástico de segurança numerado 

c/100 Lacre para carrinho de emergência, 

Lacre para carrinho de parada, Lacre para 

carrinho de medicamentos, Lacre para 

diversas utilizações. Comprimento: 16cm; 

Cor: Azul ou Amarelo; Numeração: Não 

repetida. 
Pacote com 

100 

25   

218 
Lâmina p/ bisturi N° 10 

Caixa com 

100 
30   

219 
Lâmina p/ bisturi N° 11 

Caixa com 

100 
53   

220 
Lâmina P/Bisturi N° 12 para cabo N°3 

Caixa com 

100 
43   

221 

Lâmina p/ bisturi N° 15 para Cabo N° 

3 

Caixa com 

100 
63   

222 
Lâmina p/ bisturi N° 20 

Caixa com 

100 
63   

223 
Lâmina p/ bisturi N° 21 

Caixa com 

100 
93   

224 
Lâmina p/ bisturi N° 22 

Caixa 

c/100 
90   

225 
Lâmina p/ bisturi N° 24 

Caixa 

c/100 
90   

226 

Lâminas para laringoscópio Curvas - 

Lâmina 00 
Unidade 6   

227 

Lâminas para laringoscópio Curvas - 

Lâmina 0 
Unidade 4   

228 

Lâminas para laringoscópio Curvas - 

Lâmina 1 - 
Unidade 4   

229 

Lâminas para laringoscópio Curvas - 

Lâmina 2 - 
Unidade 4   

230 

Lâminas para laringoscópio Curvas - 

Lâmina 3 - 
Unidade 4   

231 

Lâminas para laringoscópio Curvas  - 

Lâmina 4 - 
Unidade 4   

232 

Lâminas para laringoscópio Curvas - 

Lâmina 5 - 
Unidade 6   

233 

Laminas para laringoscópio reta - 

Lâmina 00 - 
Unidade 6   

234 

Laminas para laringoscópio reta  - 

Lâmina 0 - 
Unidade 4   

235 

Laminas para laringoscópio reta - 

Lâmina 1 - 
Unidade 4   

236 

Laminas para laringoscópio reta - 

Lâmina2- 
Unidade 4   

237 

Laminas para laringoscópio reta - 

Lâmina3- 
Unidade 4   

238 

Laminas para laringoscópio reta - 

Lâmina 4 - 
Unidade 4   
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239 

Laminas para laringoscópio reta - 

Lâmina 5 
Unidade 4   

240 

Lâmpada para Laringoscópio 

Convencional marcas Oxigel, Missori, 

Protec,MD.Produto de Alta Qualidade. 

ROSCA FINA 

Unidade 30   

241 

Lâmpada para Laringoscópio 

Convencional marcas Oxigel, Missori,  

Protec,MD. Rosca Grande / Grossa. 

Unidade 30   

242 

Lâmpada compatível com Otoscópio 

modelo TK, marca Missouri. 
Unidade 50   

243 Lâmpada p/ colposcópio (Ginecologia) Unidade 10   

244 

Lancetas descartáveis indicada para 

penetração na pele para teste de glicemia. 

Estéreis. Unidade 

12002   

245 

Lençol Descartável com elástico: 

Lençol com Elástico 2,00 m x 90 cm 

Branca confeccionado em Tecido Não 

Tecido 100% Polipropileno não Estéril 

Gramatura 20 g/ m2 
Pacote com 

10 

4201   

246 

Lençol Descartável em papel-Rolo 

branco 50 metros. Medidas: 70 cm x 

50m, produzido com papel 100% 

celulose virgem. Rolos embalados 

individualmente e identificados com data 

de fabricação, lote e validade do produto. 
Pacote com 

10 rolos 

151   

247 

Limpador para Autoclave. Inibidor de 

corrosão. 
Litro 54   

248 Luva esterilizada nº 7,0 Par 3400   

249 Luva esterilizada N° 7,5 Par 7800   

250 Luva esterilizada N° 8,0 Par 7600   

251 Luva esterilizada N° 8,5 Par 3200   

252 

Luva para toque plástica Transparente 

estéril descartáveis. 

Pacote com 

100 
122   

253 

Luva Plumbífera- Luva tipo escudo, 

confeccionada em borracha plumbífera 

flexível com equivalência em chumbo de 

0,50mm, acabamento em nylon lavável. 

Par 3   

254 
Luva de procedimento em látex PP 

Caixa com 

100 

unidades 

20   

255 

Luva de procedimento 

em látex P 

Lote 01 

Ampla 

Concorrência 

 

Caixa com 

100  

unidades 

2952 
 

 

Lote 02 984  
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Exclusivos para 

ME/EPP 

 

256 

Luva de procedimento 

em látex M 

Lote 01 

Ampla 

Concorrência 

 
Caixa com 

100  

unidades 

8132 

 

 

Lote 02 

Exclusivos para 

ME/EPP 

 

2033  

257 

Luva de procedimento 

em látex G 

Lote 01 

Ampla 

Concorrência 

 
Caixa com 

100  

unidades 

2488 

 

 

Lote 02 

Exclusivos para 

ME/EPP 

 

622  

258 
Luva de procedimento em látex GG 

Caixa com 

100 

unidades 

24   

259 

LUVAS DE PROTEÇÃO TÉRMICA 

IMPERMEÁVEL TAMANHO M 

Luva de segurança com reforço em couro 

na palma e polegar, forrada com tecido 

de algodão e espuma na palma e dorso.• 

Proteção para riscos combinados 

(térmico e mecânico)• Excelente 

aderência para peças secas ou úmidas 

oferece proteção térmica para até 250ºC. 

Unidade 10   

260 

LUVAS DE PROTEÇÃO TÉRMICA 

IMPERMEÁVEL TAMANHO G Luva 

de segurança com reforço em couro na 

palma e polegar, forrada com tecido de 

algodão e espuma na palma e 

dorso.Quantidade: 08 unidades 

(lavanderia e CME• Proteção para riscos 

combinados (térmico e mecânico)• 

Excelente aderência para peças secas ou 

úmidas oferece proteção térmica para até 

250ºC. 

Unidade 20   

261 Malha tubular 08 cm Rolo 300   

262 Malha Tubular 10 cm Rolo 300   

263 Malha tubular 15 cm Rolo 300   

264 Malha tubular 20 cm Rolo 300   

265 

MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 

2,10X1,40 Manta cobertor termica 

aluminizada 

Unidade 20   
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266 

Máscara Respiradora Semifacial PFF2 

Carvão Valvulada     Respirador 

semifacial descartável dobrável- Classe 

PFF2 Carvão- Cor externa azulada (com 

manta de acabamento em TNT)- 

Tamanho único- Tipo filtro químico de 

baixa capacidade- Equipada com válvula 

de exalação- Possui solda por ultrassom 

em todo seu perímetro - Confeccionado 

com manta sintética e uma camada de 

carvão ativado impregnado. Uso contra 

aerodispersóides (partículas) gerados 

mecanicamente (poeiras e névoas), 

termicamente (fumos) e odores de 

vapores orgânicos em baixa concentração 

(Filtro FBC), pois a manta é impregnada 

de carvão ativo para vapores orgânicos, 

sem válvula de exalação. Unidade 

200   

267 

Máscara respiratória PFF2  

descartável com válvula 

Confeccionada em 03 camadas de 

tecido, possui duas presilhas soldadas 

nas laterais, clip nasal colado na parte 

superior e elástico de látex para ajuste. - 

01 camada externa em TNT PES – não 

tecido a base de poliéster- 01 camada 

interna em TNT PP – não tecido a base 

de polipropileno- 01 camada de elemento 

filtrante composto por microfibras de 

polipropileno tratadas eletrostaticamente 

com a finalidade de retenção das 

partículas. - Características:  Classe 

PFF2; Com válvula de exalação que 

facilita a respiração. Unidade 

300   

268 

Máscara de alto fluxo de oxigênio 

Tamanho Adulto: Máscara em vinil; 

composta por bolsa reservatório de O2; 

válvula de segurança que previne a 

reinalação do CO2 expirado; presilha de 

fixação ajustável, com tubo extensor de 

oxigênio de 2,10m. 

Unidade 150   

269 

Máscara de alto fluxo de oxigênio 

Tamanho Pediátrico. Máscara em vinil; 

composta por bolsa reservatório de O2; 

válvula de segurança que previne a 

reinalação do CO2 expirado; presilha de 

fixação ajustável, com tubo extensor de 

oxigênio de 2,10m. 

Unidade 40   



 

PR     PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA 
Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, 75 A– Centro – CEP 39480-000 

Januária/MG – CNPJ 21.461.546/0001-10 
 

 
 

 

270 Máscara de proteção N95 Unidade 2820   

271 

Máscara cirúrgica descartável c/ 

elástico. Máscara tripla camada com 

elástico. 

Caixa com 

50 

unidades 

1035   

272 

Máscara para ambu neonatal 

Tamanho nº 00: Máscara anatômica, de 

silicone utilizada em anestesia, 

ventilação e reanimação. Possui bojo 

transparente em macrolon, coxim inflável 

de polivinil e conexão fêmea de 22MM. 

Unidade 10   

273 

Máscara para ambu neonatal 

Tamanho nº 0: Máscara anatômica, de 

silicone utilizada em anestesia, 

ventilação e reanimação. Possui bojo 

transparente em macrolon, coxim inflável 

de polivinil e conexão fêmea de 22MM. 

Unidade 10   

274 

Máscara para ambu neonatal 

Tamanho nº 1.Máscara anatômica, de 

silicone utilizada em anestesia, 

ventilação e reanimação. Possui bojo 

transparente em macrolon, coxim inflável 

de polivinil e conexão fêmea de 22MM. 

Unidade 10   

275 

Máscara para nebulização Adulto. 

Contém: 1 máscara p/ adulto ,1copo 

dosador,1 mangueira. Cada kit possui 

terminais específicos para: Oxigênio 

Hospitalar & Nebulizadores com saída de 

rosca ou para Ar Comprimido Hospitalar. 

A máscara de silicone flexível é 

perfeitamente adaptável ao rosto do 

paciente. O copinho permite que seja 

feita nebulização com o paciente deitado. 

Kit 100   

276 

Máscara para nebulização Infantil. 

Contém: 1 máscara infantil, 1 copo 

dosador,1 mangueira. Cada kit possui 

terminais específicos para: Oxigênio 

Hospitalar & Nebulizadores com saída de 

rosca ou para Ar Comprimido Hospitalar 

A máscara de silicone flexível é 

perfeitamente adaptável ao rosto do 

paciente. O copinho permite que seja 

feita nebulização com o paciente deitado. 

Kit 300   
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277 

Máscara facial para oxigenioterapia 

com sistema de "Venturi" 

adulto.Conjunto contendo: máscara 

facial alongada, tamanho adulto, 

confeccionada em vinil macio e 

transparente, com formato anatômico sob 

o queixo e anel metálico, diluidores 

codificados em seis cores para diferentes 

concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 

40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para 

entrada de nebulização de alta 

performance, tubo flexível para conexão 

dos diluidores, e tubo de oxigênio com 

2,10 de comprimento com conector 

universal. Unidade 

300   

278 

Máscara facial para oxigenioterapia 

com sistema de "Venturi" 

Pediátrico.Conjunto contendo: máscara 

facial alongada, tamanho adulto, 

confeccionada em vinil macio e 

transparente, com formato anatômico sob 

o queixo, anel metálico, diluidores 

codificados em seis cores para diferentes 

concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 

40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para 

entrada de nebulização de alta 

performance, tubo flexível para conexão 

dos diluidores, e tubo de oxigênio com 

2,10 de comprimento com conector 

universal. Unidade 

10   

279 

Máscara Laríngea Descartável N° 

1Estéril, fabricada em material 

transparente emborrachado com silicone; 

não contém Látex; Com conector 

proximal; Tubo condutor da via aérea; 

Manguito Pneumático; Válvula de 

retenção unidirecional; Balão piloto; 

Tubo de Enchimento; Linha de 

Referência Unidade 

50   

280 

Máscara Laríngea Descartável N° 1,5 

Estéril, fabricada em material 

transparente emborrachado com silicone; 

não contém Látex; Com conector 

proximal; Tubo condutor da via aérea; 

Manguito Pneumático; Válvula de 

retenção unidirecional; Balão piloto; 

Tubo de Enchimento; Linha de 

Referência. Unidade 

50   
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281 

Máscara Laríngea Descartável N° 2 

Estéril, fabricada em material 

transparente emborrachado com silicone; 

não contém Látex; Com conector 

proximal; Tubo condutor da via aérea; 

Manguito Pneumático; Válvula de 

retenção unidirecional; Balão piloto; 

Tubo de Enchimento; Linha de 

Referência. Unidade 

50   

282 

Máscara Laríngea Descartável N°2,5  

Estéril, fabricada em material 

transparente emborrachado com silicone; 

não contém Látex; Com conector 

proximal; Tubo condutor da via aérea; 

Manguito Pneumático; Válvula de 

retenção unidirecional; Balão piloto; 

Tubo de Enchimento; Linha de 

Referência. Unidade 

50   

283 

Máscara Laríngea Descartável N° 3 

Estéril, fabricada em material 

transparente emborrachado com silicone; 

não contém Látex; Com conector 

proximal; Tubo condutor da via aérea; 

Manguito Pneumático; Válvula de 

retenção unidirecional; Balão piloto; 

Tubo de Enchimento; Linha de 

Referência. Unidade 

50   

284 

Máscara Laríngea Descartável N°4 

Estéril, fabricada em material 

transparente emborrachado com silicone; 

não contém Látex; Com conector 

proximal; Tubo condutor da via aérea; 

Manguito Pneumático; Válvula de 

retenção unidirecional; Balão piloto; 

Tubo de Enchimento; Linha de 

Referência. Unidade 

30   

285 

Máscara Laríngea Descartável N° 5 

Estéril, fabricada em material 

transparente emborrachado com silicone; 

não contém Látex; Com conector 

proximal; Tubo condutor da via aérea; 

Manguito Pneumático; Válvula de 

retenção unidirecional; Balão piloto; 

Tubo de Enchimento; Linha de 

Referência. Unidade 

30   

286 

Mangueira de respirador pulmonar 

para ar comprimido (4 metros). 
Unidade 2   
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287 

Mangueira de Silicone autoclavável 

para aspiração com dimensão 6 x 12mm 

Rolo com 

15 Metros 
10   

288 

Mangueira de Silicone autoclavável 

para Oxigênio com dimensão 4 x 8mm 

Rolo com 

15 Metros 
15   

289 

Número de Chumbo 8 mm em base de 

PVC para raio-x.Números de chumbo 

com base em PVC com altura de 08 mm, 

acondicionado em estojo contendo cinco 

algarismos de cada, totalizando 50 

números. 

Conjunto 

com 50 

números 

4   

290 

Óculos de Proteção individual, em 

policarbonato e proteção lateral c/ 

ventilação e cordão unidade 

112   

291 

Oftalmoscópio Iluminação halógena de 

2,5 V, consistente e de longa duração 

para a visualização da verdadeira cor do 

tecido.Reostato ajustável para controle de 

intensidade de luz. Funciona com 

baterias AA. Três aberturas: pequena 

(pupilas muito pequenas e não dilatadas), 

média (pupilas pequenas não dilatadas) e 

grande (pupilas dilatadas). Filtro de Azul 

Cobalto para exame de córnea. Filtro 

Livre de Vermelho ou Vascularizador 

para visualização de veias e artérias 

(pode ser utilizado com qualquer 

abertura). Filtro Polarizador para 

eliminação de reflexo. Fixador com 

graduações para medir fixações 

excêntricas ou para localizar lesões ou 

anormalidades. Abertura de fenda para 

visualização de diferentes níveis de 

lesões e tumores. 12 combinações de 

aberturas e filtros. 48 lentes para ajustes 

de dioptrias (-25 à + 22). Cabo metálico 

com acabamento em ranhura, prata, e 

com 2 pilhas alcalinas AA. Unidade 

13   
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292 

Otoscópio Otoscópio composto com 

iluminação de fibra ótica e com 

tecnologia Xenon,corpo de alta 

resistência a impactos ,deve permitir a 

conexão com insuflador para teste 

pneumático  do tímpano ,janela de visão 

com giro para os lados .Deve possuir 

Cabo conversor com engate de sistema 

tipo rosca ,com bateria  recarregável e 

com regulagem de intensidade de luz 

.Acessórios acompanhantes :Jogo de 

Espéculos reusáveis (mínimo de 

quatro);um(01) recarregador  

;duas(02)lâmpadas sobressalentes ;estojo 

para 

acondicionamento.Condições:manual de 

operação em português. unidade 

8   

293 

Otoscópio Otoscópio composto com 

iluminação de fibra ótica e com 

tecnologia Xenon, Lente giratória com 

aumento de 3 vezes Cabeça altamente 

resistente à impactos Conexão para 

otoscopia pneumática ,corpo de alta 

resistência a impactos .Deve possuir  

Cabo recarregável com bateria de lítio e 

carregador de mesa.Acessórios 

acompanhantes :Jogo de Espéculos 

reusáveis (mínimo cinco );um(01) 

recarregador  ;lâmpada sobressalente; 

estojo para acondicionamento. unidade 

9   

294 

Oxímetro de pulso portátil: Tela de 

LED de fácil leitura; Indicador de pulso; 

Medidor de Oximetria; Fácil uso, apenas 

um botão; Cordão para melhor 

mobilidade; Indicação de carga de 

bateria; Utiliza 2 pilhas AAA. unidade 

112   

295 

Papel crepado para esterilização de 

materiais hospitalares. Dimensão 

20cmx20cm.Indicado para envolver e 

proteger instrumentos cirúrgicos e 

materiais a serem esterilizados a vapor, 

óxido de etileno ou irradiação gama. 
Pacote com 

500 folhas 

250   

296 

Papel crepado para esterilização de 

materiais hospitalares. Dimensão 

30cmx30cm.Indicado para envolver e 

proteger instrumentos cirúrgicos e 

materiais a serem esterilizados a vapor, 

óxido de etileno ou irradiação gama. 

Pacotes 

com 500 

folhas 

150   
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297 

Papel crepado para esterilização de 

materiais hospitalares. Dimensão 

50cmx50cm.Indicado para envolver e 

proteger instrumentos cirúrgicos e 

materiais a serem esterilizados a vapor, 

óxido de etileno ou irradiação gama. 

Pacotes 

com 500 

folhas 

150   

298 

Papel crepado para esterilização de 

materiais hospitalares. Dimensão 

60cmx60cm.Indicado para envolver e 

proteger instrumentos cirúrgicos e 

materiais a serem esterilizados a vapor, 

óxido de etileno ou irradiação gama. 

Pacotes 

com 500 

folhas 

80   

299 
Papel Grau Cirúrgico 120 mm x 100 m 

Rolo com 

100 m 
10   

300 

Papel Termossensível para ECG –

Compatível com  aparelho  Bionet - Cardiocare 

2000 – 216 mmx 30m. 
Bobina 100   

301 

Papel para 

Ultrassonografia UPP 

110HG-Densidade alta de 

papel preto e branco 

brilhante térmica para o 

UP-895MD,UP-

897MD,UP-D895  e 

impressoras UP-D897 

Sony densidade alta de 

papel preto e branco 

brilhante térmica para o 

UP-895MD,UP-

897MD,UP-D897MD,UP-

D895 e impressoras UP-

D897 Sony 

Lote 01 

Ampla 

Concorrência 

 

Rolos 

750 

 

 

Lote 02 

Exclusivos 

para 

ME/EPP 

 

250  

302 

Papel para ECG Cardiotocógrafo 

112mm x 100mm x 150 folhas 

Pacote 

com150 
500   

303 

Pêra para aspiração de secreção oral/ 

nasal, de bebês, confeccionada em 

borracha; ponta de borracha 

desmontável. Autoclavável. Tamanhos 

nº 4. 

Unidade 60   

304 

Pêra para aspiração de secreção oral/ 

nasal, de bebês, confeccionada em 

borracha; ponta de borracha 

desmontável. Autoclavável. Tamanhos 

nº 6. 

Unidade 120   

305 

Ponteira de bisturi elétrico ou 

Eletrodo. Tipo agulha (85mm). 

Compatível com marca do bisturi elétrico 

Deltronix  B 1600T. 

Unidade 125   
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306 

Ponteira de bisturi elétrico ou 

Eletrodo. Tipo alça grande (9,0mm). 

Compatível com marca do bisturi elétrico 

Deltronix B 1600T. 

Unidade 10   

307 

Ponteira de bisturi elétrico ou 

Eletrodo. Tipo alça pequeno (4,5mm). 

Compatível com marca do bisturi elétrico 

Deltronix B 1600T. 

Unidade 

10   

308 

Ponteira de bisturi elétrico ou 

Eletrodo. Tipo bola (2,1mm). 

Compatível com marca do bisturi elétrico 

Deltronix B 1600T 

Unidade 10   

309 

Ponteira de bisturi elétrico ou 

Eletrodo. Tipo bola (4,2mm). 

Compatível com marca do bisturi elétrico 

Deltronix  B 1600T. 

Unidade 10   

310 

Ponteira de bisturi elétrico ou 

Eletrodo. Tipo bola (6,0mm). 

Compatível com marca do bisturi elétrico 

Deltronix B 1600T. 

Unidade 10   

311 

Ponteira de bisturi elétrico ou 

Eletrodo. Tipo bola (7,5mm). 

Compatível com marca do bisturi elétrico 

Deltronix B 1600T. 

Unidade 10   

312 

Ponteira de bisturi elétrico ou 

Eletrodo. Tipo faca curva pequena 

(67mm). Compatível com marca do 

bisturi elétrico Deltronix B 1600T. 

Unidade 10   

313 

Ponteira de bisturi elétrico ou 

Eletrodo. Tipo faca reta grande 

(100mm). Compatível com marca do 

bisturi elétrico Deltronix B 1600T. 

Unidade 10   

314 

Ponteira de bisturi elétrico ou 

Eletrodo. Tipo faca reta pequena 

(67mm). Compatível com marca do 

bisturi elétrico Deltronix B 1600T. 

Unidade 10   

315 

Ponteira de bisturi elétrico ou 

Eletrodo. Tipo faca curva grande (83 

mm). Compatível com marca do bisturi 

elétrico Deltronix B 1600T. 

Unidade 10   

316 

Preservativo sem lubrificante para uso 

endovaginal 

Caixa com 

144 
50   
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317 

Protetor Auricular Protetor auditivo, 

tipo concha, com parte externa em ABS, 

haste de sustentação em aço inoxidável, 

espuma anti-ruído, almofada 

desmontável para um perfeito ajuste na 

cabeça. Constituído por: 2 conchas em 

plástico ABS , resistente a choque 

mecânico, 2 almofadas de espumas 

revestidas com um filme de PVC, 2 

espumas situadas no interior das conchas, 

haste confeccionada em aço, mola inox 

que faz o posicionamento das conchas ao 

redor das orelhas e mantém a pressão 

uniforme por um longo período de 

tempo. Atenuação 26DB 

Unidade 30   

318 

Protetor Plumbífero de Chumbo para 

Tireóide Adulto 0.50 mm PB-Protetor 

de tireóide confeccionado em borracha 

plumbífera flexível com equivalência em 

chumbo de 0,50mm, acabamento em 

nylon lavável. 

Unidade 4   

319 

Protetor Plumbífero de chumbo para 

Tireoide Infantil 0.50mm-Protetor de 

tireóide Infantil confeccionado em 

borracha plumbífera flexível com 

equivalência em chumbo de 0,50mm, 

acabamento em nylon lavável. 

Unidade 2   

320 

Pulseira para identificação para 

recém-nascido mãe-filho. Cor Azul 
Unidade 5000   

321 

Pulseira para identificação para 

recém-nascido mãe –filho . Cor: Rosa 
Unidade 5000   

322 

Pulseira para identificação de 

Pacientes Adulto . Cor: Branca EM 

PLÁSTICO confeccionada em material 

resistente e lavável que permite o uso de 

caneta esferográfica ,á prova d'água e/ou 

álcool,lacre inviolável. 

Unidade 7000   

323 PVPI degermante Litro 740   

324 PVPI tópico 1 Litro Litro 520   

325 
Propé descartável 

Pacotes 

com 100 

unidades 

200   
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326 

Reanimador Ambu adulto de silicone 

(kit completo) 01 Reanimador Manual 

de Silicone Autoclavável Adulto; 01 

máscara autoclavável - Máscara faciais 

de silicone translúcida; 01 Bolsa 

Reservatório ; 01 tubo de oxigênio; 

Todos os materiais são livres de látex e 

os sacos de máscara, ou conector bolsa 

reservatório são feitas de polímero mais 

estável - silicone ou polisulfona. Kit 

51   

327 

Reanimador Ambu neonato de silicone 

(kit completo) 01  Reanimador Manual 

de Silicone Autoclavável Neonatal; 01 

máscara autoclavável - Máscara faciais 

de silicone translúcida; 01 Bolsa 

Reservatório ; 01 tubo de oxigênio; 

Todos os materiais são livres de látex e 

os sacos de máscara, ou conector bolsa 

reservatório são feitas de polímero mais 

estável - silicone ou polisulfona. Kit 

10   

328 

Reanimador Ambu infantil de silicone 

(kit completo) 01 Reanimador Manual 

de Silicone Autoclavável Pediátrico; 01 

máscara autoclavável - Máscara facial de 

silicone translúcida; 01 Bolsa 

Reservatório; 01 tubo de oxigênio; Todos 

os materiais são livres de látex e os sacos 

de máscara, ou conector bolsa 

reservatório são feitas de polímero mais 

estável - silicone ou polisulfona. Kit 

21   

329 

Reservatório para Reanimador 

Manual Neonatal- Adapta-se a qualquer 

marca de Reanimador. 

Unidade 10   

330 

Reservatório para Reanimador 

Manual Adulto- Adapta-se a qualquer 

marca de Reanimador 

Unidade 30   

331 

Régua Antropométrica pediátrica 

medição de crianças deitadas, fabricada 

em madeira, tamanho único 1 metro, 

graduada em milímetros. 

Unidade 55   

332 

Revelador p/ raios X galão p/ 38 Lt.  

Automático 
Galão 60   

333 

Seringa 1 ml c/ agulha p/ insulina Com 

Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) - emitido pela 

Vigilância Sanitária/MS 

Unidade 18000   
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334 

Seringa 3 ml c/agulha25 x 70mm Com 

Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) - emitido pela 

Vigilância Sanitária/MS. 

Unidade 23600   

335 

Seringa 3 ml c/agulha 20x5,5 Com 

Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) - emitido pela 

Vigilância Sanitária/MS. 

Unidade 1000   

336 

Seringa 5 ml c/agulha Com Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação (BPF) -

emitido pela Vigilância Sanitária/MS. 

Unidade 33200   

337 

Seringa 10 ml c/agulha Com Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação (BPF) - 

emitido pela Vigilância Sanitária/MS. 

Unidade 62700   

338 

Seringa 20 ml c/agulha Com Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação (BPF) - 

emitido pela Vigilância Sanitária/MS. 

Unidade 64100   

339 

Seringa 20 ml  sem agulha Com 

Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) - emitido pela 

Vigilância Sanitária/MS. 

Unidade 10600   

340 

Seringa de 60 ml: Seringa estéril, 

descartável, sem agulha, 60 ml e bico 

luer lock. 

Unidade 1300   

341 

Sensor De Oximetria Adulto Para 

Monitor Dixtal 
unidade 50   

342 

Sensor De Oximetria Infantil Para 

Monitor Dixtal 
unidade 50   

343 

Sistema de drenagem mediastino 500 

ml 
Unidade 20   

344 

Sistema de drenagem mediastino 1000 

ml 
Unidade 30   

345 

Sistema de drenagem mediastino 1500 

ml 
Unidade 30   

346 

Sistema de drenagem mediastino 2000 

ml 
Unidade 300   

347 Scalp N° 19 Unidade 1010   

348 Scalp N° 21 Unidade 10120   

349 Scalp N° 23 Unidade 14920   

350 Scalp N° 25 Unidade 20500   

351 Scalp N° 27 Unidade 2000   

352 

Solução de Peróxido de Hidrogênio 1 

litro (água oxigenada) Volume 10 
Litro 174   

353 Solução de Shiller 2% Litro 12   



 

PR     PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA 
Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, 75 A– Centro – CEP 39480-000 

Januária/MG – CNPJ 21.461.546/0001-10 
 

 
 

 

354 

Sonda de alimentação enteral com fio 

guia n°10 
Unidade 240   

355 

Sonda de alimentação enteral com fio 

guia n° 12 
Unidade 480   

356 

Sonda de alimentação enteral com fio 

guia n°14 
Unidade 480   

357 

Sonda de alimentação enteral com fio 

guia n° 16 
Unidade 120   

358 Sonda endotraqueal N° 2,0 S/balonete Unidade 120   

359 Sonda endotraqueal N° 2,5 S/balonete Unidade 100   

360 Sonda endotraqueal N° 3,0 S/balonete Unidade 100   

361 Sonda endotraqueal N° 3,5 S/balonete Unidade 100   

362 Sonda endotraqueal N° 4,0 S/balonete Unidade 100   

363 Sonda endotraqueal N° 4,5 c/balonete Unidade 100   

364 Sonda endotraqueal N° 5,0 C/balonete Unidade 100   

365 Sonda endotraqueal N° 5,5 C/balonete Unidade 100   

366 Sonda endotraqueal N° 6,0 C/balonete Unidade 200   

367 Sonda endotraqueal N° 6,5 C/Balonete Unidade 200   

368 Sonda endotraqueal N° 7,0 C/Balonete Unidade 360   

369 Sonda endotraqueal N° 7,5 C/Balonete Unidade 480   

370 Sonda endotraqueal N° 8,0 C/Balonete Unidade 480   

371 Sonda endotraqueal N° 8,5 C/Balonete Unidade 300   

372 Sonda endotraqueal N° 9,0 C/Balonete Unidade 100   

373 Sonda endotraqueal N° 9,5 C/Balonete Unidade 100   

374 Sonda endotraqueal Nº 10 C/Balonete Unidade 100   

375 Sonda de foley N° 08 c/ 02vias 30 ml/cc Unidade 70   

376 Sonda de foley N° 10 c/ 02vias 30 ml/cc Unidade 170   

377 Sonda de foley N° 12 c/ 02vias 30 ml/cc Unidade 170   

378 Sonda de foley N° 14 c/ 02vias 30 ml/cc Unidade 650   

379 Sonda de foley N° 16 c/ 02vias 30 ml/cc Unidade 850   

380 Sonda de foley N° 18 c/ 02vias 30 ml/cc Unidade 1270   

381 Sonda de foley N° 18 c/ 03vias 30 ml/cc unidade 520   

382 Sonda de foley N° 20 c/ 02vias30 ml/cc Unidade 490   

383 Sonda de foley N° 22 c/ 02vias30 ml/cc Unidade 110   

384 Sonda de foley N° 22 c/ 03vias30 ml/cc Unidade 20   

385 Sonda de foley N° 24 c/ 02vias30 ml/cc Unidade 150   

386 Sonda Nasogástrica N° 06 longa Unidade 1400   

387 Sonda nasogástrica N° 06 curta Unidade 600   

388 Sonda nasogástrica N° 08 curta Unidade 600   

389 Sonda nasogástrica N° 08 longa Unidade 500   

390 Sonda nasogástrica N°  10 curta Unidade 300   
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391 Sonda nasogástrica N° 10 longa Unidade 500   

392 Sonda nasogástrica N° 12 curta Unidade 400   

393 Sonda nasogástrica N° 12 longa Unidade 400   

394 Sonda nasogástrica N° 14 curta Unidades 300   

395 Sonda nasogástrica N° 14 longa Unidade 400   

396 Sonda nasogástrica N° 16 curta Unidade 280   

397 Sonda nasogástrica N° 16 longa Unidade 380   

398 Sonda nasogástrica N° 18 curta Unidade 500   

399 Sonda nasogástrica N° 18 longa Unidade 350   

400 Sonda nasogástrica N° 20 curta Unidade 150   

401 Sonda nasogástrica N° 20 longa Unidade 240   

402 Sonda nasogástrica N° 22 curta Unidade 100   

403 Sonda nasogástrica N° 22 longa Unidade 240   

404 Sonda nasogástrica N° 24 curta Unidade 120   

405 Sonda nasogástrica N° 24 longa Unidade 200   

406 Sonda Retal nº 10 Unidade 10   

407 Sonda Retal nº 12 Unidade 10   

408 Sonda Retal nº 14 Unidade 10   

409 Sonda Retal nº 16 Unidade 10   

410 Sonda Retal nº 18 Unidade 10   

411 Sonda Retal nº 20 Unidade 10   

412 Sonda Retal nº 22 Unidade 10   

413 Sonda Retal nº 24 Unidade 10   

414 Sonda Retal nº 26 Unidade 10   

415 Sonda Retal nº 28 Unidade 10   

416 Sonda Retal nº 30 Unidade 10   

417 

Sonda uretral. Material pvc atóxico 

siliconizado, características adicionais: 

Maleável, transparente, atraumática, com 

orifício único, distal, com tampa presa ao 

conector, descartável, estéril, embalagem 

individual.Tamanho nº 4 Unidade 

2400   

418 Sonda uretral N° 06 Unidade 4100   

419 Sonda uretral N° 08 Unidade 8100   

420 Sonda uretral N° 10 Unidade 13100   

421 Sonda uretral N° 12 Unidade 14100   

422 Sonda uretral N° 14 Unidade 3600   

423 Sonda uretral N° 16 Unidade 1000   

424 Sonda uretral N° 18 Unidade 700   

425 Sonda uretral N° 20 Unidade 600   

426 Sonda uretral N° 22 Unidade 500   
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427 Sonda uretral N° 24 Unidade 200   

428 

Tala Aramada para Imobilização 

Confeccionada em EVA emborrachada. 

Tamanho 30 x 8 cm 

Unidade 50   

429 

Tala Aramada para Imobilização 

Confeccionada em EVA emborrachada. 

Tamanho 53 x 8 cm 

Unidade 50   

430 

Tala Aramada para Imobilização 

Confeccionada em EVA emborrachada. 

Tamanho 63 x 9 cm 

Unidade 50   

431 

Tala Aramada para Imobilização 

Confeccionada em EVA emborrachada. 

Tamanho 86,5 x 10 cm 

Unidade 50   

432 

Tala Aramada para Imobilização 

Confeccionada em EVA emborrachada. 

Tamanho 1,02 x 11 cm 

Unidade 50   

433 

Tala Metálica para Dedo 16 x 250 mm 

Produto indicado para imobilizar as 

falanges das mãos em caso de fratura ou 

luxação com auxílio de atadura. 

Pacote com 

12 
50   

434 

Tela  em Polipropileno - 10 X 10 

utilizada principalmente no reparo de 

hérnias inguinais , e funciona criando 

uma reação fibrótica em torno da tela que 

fortalece as estruturas da parede 

abdominal.• confeccionada em 100% 

polipropileno monofilamentado, não 

absorvível e sintético• alongamento 

próprio em ambos os sentidos, podendo 

ser cortada de qualquer forma, sem risco 

de desfiar• adapta-se ao crescimento do 

organismo• ideal para cirurgias de 

reparação de órgãos e prevenção de 

hérnias• esterilizada por óxido de etileno 

ou por raio gama• pode ser reesterilizada Unidade 

100   

435 

Tela de polipropileno monofilamentar 

em folha plana, macroporosa e rígida. 

Tamanho:15 x 15 cm 

Unidade 110   
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436 

Tela  em Polipropileno - 15X 20 

utilizada principalmente no reparo de 

hernias inguinais , e funciona criando 

uma reação fibrótica em torno da tela que 

fortalece as estruturas da parede 

abdominal.• confeccionada em 100% 

polipropileno monofilamentado, não 

absorvível e sintético• alongamento 

próprio em ambos os sentidos, podendo 

ser cortada de qualquer forma, sem risco 

de desfiar• adapta-se ao crescimento do 

organismo• ideal para cirurgias de 

reparação de órgãos e prevenção de 

hérnias• esterilizada por óxido de etileno 

ou por raio gama• pode ser reesterilizada 

Unidade 110   

437 

Tela  em Polipropileno - 26 X 36 

utilizada principalmente no reparo de 

hernias inguinais , e funciona criando 

uma reação fibrótica em torno da tela que 

fortalece as estruturas da parede 

abdominal.• confeccionada em 100% 

polipropileno monofilamentado, não 

absorvível e sintético• alongamento 

próprio em ambos os sentidos, podendo 

ser cortada de qualquer forma, sem risco 

de desfiar • adapta-se ao crescimento do 

organismo• ideal para cirurgias de 

reparação de órgãos e prevenção de 

hérnias• esterilizada por óxido de etileno 

ou por raio gama• pode ser reesterilizada Unidade 

100   

438 

Tela  em Polipropileno - 30,5 X 30,5 

utilizada principalmente no reparo de 

hernias inguinais , e funciona criando 

uma reação fibrótica em torno da tela que 

fortalece as estruturas da parede 

abdominal.• confeccionada em 100% 

polipropileno monofilamentado, não 

absorvível e sintético• alongamento 

próprio em ambos os sentidos, podendo 

ser cortada de qualquer forma, sem risco 

de desfiar• adapta-se ao crescimento do 

organismo• ideal para cirurgias de 

reparação de órgãos e prevenção de 

hérnias• esterilizada por óxido de etileno 

ou por raio gama• pode ser reesterilizada Unidade 

100   

439 

Tela de polipropileno monofilamentar 

em folha plana, rígida e de forma oval. 

Tamanho: 11 x 14 cm. 

Unidade 150   
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440 

Tela de polipropileno monofilamentar 

em folha plana, rígida e de forma oval. 

Tamanho: 14 x 18 cm. 

Unidade 80   

441 

Termômetro Digital Axilar/Oral: 

Possui ponta flexível confortável. Pode 

usado por via oral ou axilar. Resistente à 

água. Faz a leitura segura e precisa, com 

aviso sonoro e elimina qualquer 

preocupação com vidro quebrado ou 

vazamento de mercúrio, gravando a 

última leitura. 

Unidade 190   

442 

Termômetro Digital Interno/Externo 

Máxima/Mínima. Memória das 

temperaturas máxima e mínima - 

Medição precisa de temperatura interna e 

externa. Faixa de temperatura interna: -

20°C ~ +70°C. Faixa de temperatura 

externa: -50°C ~ +70°C. Utilizado em 

geladeira, ambiente, caixa térmica, 

freezer, transporte de vacinas. 

Unidade 260   

443 

Termômetro Digital Infravermelho: 

Usado para o monitoramento da 

temperatura dos alimentos, possibilita 

medições á distância e sem contato, 

evitando contaminações e danos em 

embalagens. Possui superfície 

emborrachada, mira laser, faixa de 

medição de -30 a 350°C ,distância focal 

de 8:1 e emissividade de 0.10 a 1.00 

(ajustável).Acompanha estojo para 

armazenamento e transporte. Unidade 

5   

444 

Termo-Higrômetro Digital 

Temperatura Interna 0°C à 50°C 

Externa -50° Temperatura externa e 

interna; Função máxima e mínima; 

Umidade interna; Botão seletor de 

unidade de medição: °C ou °F; Botão 

temperatura interna/externa; Unidade 

10   

445 

Tomada dupla   para Oxigênio  . 

Possibilita o uso de diferentes aparelhos e 

instrumentos através de um único ponto. 

Corpo em alumínio (natural), 02 niples 

com pino de impacto e porca borboleta 

na cor do gás. Conexões padrão ABNT 

NBR 11906. Unidade 

30   
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446 

Travesseiro Hospitalar 

TRAVESSEIRO D14 60X40X10 

REVESTIDO EM NAPA AZUL C/ 

ZIPERTravesseiro em espuma flocada, 

revestido em courvin lavável, 

napa.Travesseiro hospitalar com espumas 

de poliuretano antiácaro, antifúngica e 

antialérgica.Revestido em courvim de 

fácil higienização, com acabamento com 

zíper. 

Unidade 100   

447 

Tree way (torneira de três vias) Luer 

Slip. Permite conexão, segura a todos os 

tipos de equipo endovenosos, tubos 

extensores e cateteres. 

Unidade 20500   

448 

Touca Descartável com Elástico 

Sanfonada,100% polipropileno não 

estéril ,hipoalergênica 

Pacote com 

100 

Unidades 

712   

449 
Tubo de borracha látex nº 200 

Pacote com 

15 metros 
8   

450 

Umidificador de ar comprimido 

composto de tampa e corpo de nylon, 

frasco plástico de 250 ml com níveis de 

máximo e mínimo, conexão de entrada 

de ar comprimido com rosca metal 

padrão 9/16 x 18fios.Adapta-se a 

qualquer válvula reguladora de cilindro 

ou fluxômetro de rede canalizada. Unidade 

50   

451 

Umidificador 250 ml para Oxigênio 

composto de tampa e corpo de nylon, 

frasco plástico de 250 ml com níveis de 

máximo e mínimo, conexão de entrada 

de ar comprimido com rosca metal 

padrão 9/16 x 18fios.Adapta-se a 

qualquer válvula reguladora de cilindro 

ou fluxômetro de rede canalizada. 

Unidade 250   

452 

Válvula Redutora para rede 

Canalizada - Oxigênio Para uso em 

redes canalizadas Corpo em metal 

cromado Manômetro de pressão com 

escala de 0 a 10 Kg/cm2. Itens inclusos: 

01 Válvula redutora para rede de 

oxigênio, com manômetro e botão de 

controle. Unidade 

10   
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453 

Válvula Redutora para rede 

Canalizada – Ar comprimido Para uso 

em redes canalizadas Corpo em metal 

cromado Manômetro de pressão com 

escala de 0 a 10Kg/cm2 . Itens inclusos: 

01 Válvula redutora para rede de ar 

comprimido, com manômetro e botão de 

controle. 

Unidade 5   

454 

Válvula reguladora de rede - Ar 

comprimido Regular/controlar a pressão 

de saída da rede, adequada para pressão 

de trabalho de 0 a 11 

Kgf/cm2.Manômetro para indicar a 

pressão da rede de gás. Corpo em latão 

cromado, botão de regulagem de vazão 

com identificação da cor conforme o tipo 

de gás a ser utilizado. Unidade 

5   

455 

Válvula reguladora de rede – Oxigênio 

Regular/controlar a pressão de saída da 

rede, adequada para pressão de trabalho 

de 0 a 11 Kgf/cm2.Manômetro para 

indicar a pressão da rede de gás. Corpo 

em latão cromado, botão de regulagem 

de vazão com identificação da cor 

conforme o tipo de gás a ser utilizado. Unidade 

5   

456 

Válvula Reguladora com Fluxômetro 

para Cilindro de Oxigênio 15 Litros 

Confeccionada em metal cromado; 

Vazão de 15 l/min; Pressão de entrada: 0 

a 300 kgf/cm²; Pressão de saída: 3,5 

kgf/cm² (fixa); Rosca de entrada 

universal. Com válvula de segurança; 

Acompanha fluxômetro. Conexões de 

entrada e saída de acordo com Padrão 

ABNT Unidade 

15   

457 

Válvula tipo Ruben, construída em 

acrílico transparente e alumínio 

anodizado nas cores padrões com 

diâmetro externos de 22 mm, indicada 

para anestesia inalatória com opção de 

válvula pop-off. 

Unidade 6   

458 

Válvula unidirecional, construída em 

policarbonato que permite ventilação 

espontânea ou controlada; manual ou 

mecânica, com diafragma que impede a 

reinalação de gases. 

Unidade 6   

459 Vaselina Líquida Unidade 220   
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460 

Ácido Poliglicólico Diâmetro 0 c/ 

agullha  cilíndrica 5 cm, circulo 1/2 

comp.90 cm. Cx com 36 

cx c /36 102   

461 

Ácido Poliglicólico Diâmetro 0 c/ 

agullha  cilíndrica 4 cm, circulo 1/2 

comp.70 cm. Cx com 36 

cx c /36 60   

462 

Ácido Poliglicólico Diâmetro 0 c/ 

agullha  cilíndrica 3 cm, circulo 3/8 

comp.70 cm. Cx com 36 

cx c /36 10   

463 

Ácido Poliglicólico Diâmetro 1 c/ 

agullha  cilíndrica 5 cm, circulo 1/2 

comp.90 cm. Cx com 36 

cx c /36 102   

464 

Ácido Poliglicólico Diâmetro 1 c/ 

agullha  cilíndrica 4 cm, circulo 1/2 

comp.70 cm. Cx com 36 

cx c /36 60   

465 

Ácido Poliglicólico Diâmetro 2 c/ 

agullha  cilíndrica 3,5 cm, circulo 1/2 

comp.70 cm. Cx com 36 

cx c /36 40   

466 

Ácido Poliglicólico Diâmetro 3 c/ 

agullha  cilíndrica 3,5 cm, circulo 1/2 

comp.70 cm. Cx com 36 

cx c /36 40   

467 

Ácido Poliglicólico Diâmetro 3 c/ 

agullha  cilíndrica 2 cm, circulo 1/2 

comp.70 cm. Cx com 36 

cx c /36 10   

468 

Algodão Torcido Preto  Diâmetro 0 sem 

agulha comp.15x45 cm 
Cx c/ 24 10   

469 

Algodão Torcido Preto  Diâmetro 2 sem 

agulha comp.15x45 cm 
Cx c/ 24 20   

470 

Algodão Diâmetro 2 c/ agullha  cilíndrica 

3 cm, circulo 3/8 comp.75 cm. 
Cx c/ 24 20   

471 

Algodão Diâmetro 0 c/ agullha  

cilíndrica 3 cm, circulo 1/2 comp.70 cm. 
Cx c/ 24 40   

472 

Algodão Torcido Preto  diâmetro 3 sem 

agulha comp.15x45 cm 
C x c /24 20   

473 

Algodão Diâmetro 3 c/ agullha  cilíndrica 

3 cm, circulo 3/8 comp.75 cm. 
C x c /24 20   

474 

Cat gut 0.0 cromado c/ agullha 

cilíndrica 1/2, circulo 4,0 cm comp.min. 

de 75 cm 

cx com 24 

fios 
48   

475 

Cat gut 0.0 cromado c/ agullha 

cilíndrica 1/2, circulo 5,0 cm comp.min. 

de 75 cm 

cx com 24 

fios 
102   

476 

Cat gut 1.0 cromado c/agulha cilíndrica 

4,0 cm, circulo 1/2  , comp.min. de  75 

cm 

cx com 24 

fios 
102   
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477 

Cat gut  2.0 cromado c/agulha  

cilíndrica 2,0 cm , circulo 1/2 , comp. de 

70 cm 

cx com 24 

fios 
70   

478 

Cat gut  2.0 cromado c/agulha  

cilíndrica 3,0 cm , circulo 3/8, comp. de 

75 cm 

cx com 24 

fios 
98   

479 

Cat gut  3.0 cromado c/agulha 

Cilíndrica 2,5 cm , circulo 1/2  , comp de  

75 cm 

cx com 24 

fios 
78   

480 

Cat gut  3.0 cromado c/agulha 

Cilíndrica 4,0 cm , circulo 1/2  , comp de  

75 cm 

cx com 24 

fios 
70   

481 

Cat gut  4.0 cromado c/agulha  

cilíndrica 2,0 cm, circulo ½ comp. de 70 

cm 

cx com 24 

fios 
55   

482 

Cat gut  4.0 cromado c/agulha  

cilíndrica 3,0 cm, circulo 3/8 comp. de 75 

cm 

cx com 24 

fios 
78   

483 

Cat gut  4.0 cromado c/agulha  

cilíndrica 4,0 cm, circulo ½ comp. de 75 

cm 

cx com 24 

fios 
70   

484 

Cat gut  5.0 cromado c/ agulha  

cilíndrica 2,0 cm, circulo ½, comp. de 70 

cm 

cx com 24 

fios 
35   

485 

Cat gut simples 0.0 c/agulha  cilíndrica 

4,0 cm  , circulo 1/2  , comp. de 75cm 

cx com 24 

fios 
60   

486 

Cat gut simples 0.0 c/agulha  cilíndrica 

5,0 cm  , circulo 1/2  , comp. de 75cm 

cx com 24 

fios 
102   

487 

Cat gut simples 1.0 c/agulha  cilíndrica 

4,0 cm, circulo 1/2  , comp. de 75 cm 

cx com 24 

fios 
60   

488 

Cat gut simples 1.0 c/agulha cilíndrica 

5,0 cm, circulo 3/8, comp. de 75 cm 

cx com 24 

fios 
102   

489 

Cat gut simples 2.0 c/agulha cilíndrica 

4,0 cm, circulo 1/2, comp. de 75 cm 

cx com 24 

fios 
60   

490 

Cat gut simples 3.0 c/agulha cilíndrica 

2,0 cm, circulo 1/2, comp.de 70 cm 

cx com 24 

fios 
40   

491 

Cat gut simples 4.0 c/agulha cilíndrica 

2,0 cm , circulo 1/2, comp. de 70cm 

cx com 24 

fios 
20   

492 

Cat gut simples 5.0 c/agulha cilíndrica 

2,0 cm, circulo1/2  , comp.min. de 70 cm 

cx com 24 

fios 
20   

493 

Fio de Nylon diâmetro 0.0 c/ agulha ½ 

de circulo, triangular  3,0 cm, comp. de 

45cm 

cx com 24 

fios 
50   

494 

Fio de Nylon diâmetro 0.0 c/ agulha 3/8 

de circulo, triangular 3,0 cm, comp. de 

cx com 24 

fios 
50   
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45 cm 

495 

Fio de Nylon diâmetro 1.0 c/ agulha 3/8 

de circulo triangular 2,0 cm, comp. de 45 

cm 

cx com 24 

fios 
10   

496 

Fio de Nylon diâmetro 1.0 c/ agulha 3/8 

de circulo triangular 4,0 cm, comp. de 45 

cm 

cx com 24 

fios 
100   

497 

Fio de Nylon diâmetro 2.0 c/ agulha ½ 

de circulo, triangular 2,5 cm, comp. de 

45 cm 

cx com  24 

fios 
5   

498 

Fio de Nylon diâmetro 2.0 c/ agulha ½ 

de circulo, triangular 3.0 cm, comp. de 

45 cm 

cx com 24 

fios 
105   

499 

Fio de Nylon diâmetro 2.0 c/ agulha ½ 

de circulo, triangular 4.0 cm, comp. de 

45 cm 

cx com 24 

fios 
105   

500 

Fio de Nylon diâmetro 2.0 c/ agulha 3/8 

de circulo, triangular 4.0 cm, comp. de 

45 cm 

cx com 24 

fios 
35   

501 

Fio de Nylon diâmetro 3.0 c/ agulha ½ 

de  circulo ,triangular 2.0 cm, comp. de 

45cm 

cx com 24 

fios 
15   

502 

Fio de Nylon diâmetro 3.0 c/ agulha ½ 

de  circulo ,triangular 3.0 cm, comp. de 

45cm 

cx com 24 

fios 
127   

503 

Fio de Nylon diâmetro 3.0 c/ agulha ½ 

de  circulo ,triangular 4.0 cm, comp. de 

45cm 

cx com 24 

fios 
105   

504 

Fio de Nylon diâmetro 4.0 c/ agulha 3/8 

de círculo, triangular 2.0 cm, comp. de 

45 cm 

cx com 24 

fios 
25   

505 

Fio de Nylon diâmetro 4.0 c/ agulha 1/2 

de  circulo ,triangular 3.0 cm, comp. de 

45cm 

cx com 24 

fios 
457   

506 

Fio de Nylon diâmetro 5.0 c/ agulha 3/8 

de circulo, triangular 2.0 cm, comp. de 

45 cm 

cx com 24 

fios 
20   

507 

Fio de Nylon diâmetro 5.0 c/ agulha 3/8 

de circulo, triangular 3.0 cm, comp. de 

45 cm. 

Cx com 24 

fios 
145   

508 

Fio de Nylon diâmetro 6.0 c/ agulha 3/8 

de circulo, triangular 2.0 cm, comp. de 

45 cm 

cx com 24 

fios 
10   

509 

Fio de Nylon diâmetro 6.0 c/ agulha 3/8 

de circulo, triangular 3.0 cm, comp. de 

45 cm 

Cx com 24 

fios 
105   
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510 

Fio de polipropileno diâmetro 0.0, 

agullha cilíndrica 4.0 cm circulo 1/2, 

comp. de 75 cm 

cx com 24 

fios 
40   

511 

Fio de polipropileno diâmetro 2.0, 

agullha cilíndrica 2,5 cm circulo 1/2, 

comp. de 75 cm 

cx com 24 

fios 
20   

512 

Fio de polipropileno diâmetro 3.0, 

agullha cilíndrica 2,5 cm circulo 1/2, 

comp. de 75 cm 

cx com 24 

fios 
20   

513 

Fio de seda trançada diâmetro 2 sem 

agulha 

cx com 24 

fios 
20   

514 

Fio de seda trançada diâmetro 2-0, 

agulha  cilíndrica 3.0 cm circulo 1/2 , 

comp. 45 cm 

cx com 24 

fios 
20   

515 

Fio de seda trançada diâmetro 2-0, 

agulha  cilíndrica 3,0 cm circulo 3/8 , 

comp. 75 cm 

cx com 24 

fios 
20 70,04 

R$                      

1.400,80 

516 

Estesiômetro - Kit de Monofilamentos 

O Kit é composto por um conjunto de 

sete monofilamentos de variadas 

espessuras, que permitem verificar o 

nível de sensibilidade de nervos 

periféricos. 

Kit 29 329,13 
R$                      

9.544,77 

517 
Acido tricloroacético Solucao 80%  1.000ml litro 10 475,5 

R$                      

4.755,00 

518 

Fralda descartável infantil, Tamanho 

XXG com barreira, Composição: fibras de 

celulose e polipropileno, filme de 

polipropileno, adesivo termo plástico, fios 

elásticos fragrância floc gel (poliacrilate de 

sódio) . 

Unidade 3000 1,37 
R$                      

4.110,00 

519 

PORTA LÂMINA TIPO FRASCO 

CAPACIDADE PARA 3 LÂMINAS  Unidade 
1000 1,27 

R$                      

1.270,00 

520 

Agulha 25 x 0,6mm É necessário 

Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) - emitido pela 

Vigilância Sanitária/MS. unidade 

5000 0,17 
R$                         

850,00 

521 

Seringa 1 ml com agulha 13x4,5mm- 

Com Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) - emitido pela 

Vigilância Sanitária/MS Unidade 

5000 0,38 
R$                      

1.900,00 

522 

Seringa 1 ml sem agulha- Com 

Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) - emitido pela 

Vigilância Sanitária/MS Unidade 

12000 0,41 
R$                      

4.920,00 

523 

Seringa 5 ml c/agulha 25x 0,8mmCom 

Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) -emitido pela 

Vigilância Sanitária/MS. Unidade 

5000 0,48 
R$                      

2.400,00 
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524 

CAIXA TÉRMICA PARA 

TRANSPORTE DE VACINAS E 

MEDICAMENTOS 20 LITROS -caixa 

com paredes rígidas de polietileno de alto 

impacto com injeção de Poliuretano, para 

garantir resistência a impactos e as variações 

de temperatura no decorrer do transporte. unidade 

105 581,17 
R$                   

61.022,85 

525 

CAIXA TÉRMICA PARA 

TRANSPORTE DE VACINAS E 

MEDICAMENTOS 35 LITROS -caixa 

com paredes rígidas de polietileno de alto 

impacto com injeção de Poliuretano, para 

garantir resistência a impactos e as variações 

de temperatura no decorrer do transporte. unidade 

102 729,1 
R$                   

74.368,20 

526 

SUPORTE PARA 

PERFUROCORTANTE 13 LITROS - 

objeto para acondicionar melhor as 

embalagens para descarte de materiais 

perfurocortantes, mantendo a integridade do 

produto e facilitando seu manuseio. Podendo 

ser utilizado sob uma bancada ou fixado na 

parede  Unidade 

150 8,99 
R$                      

1.348,50 

527 

SUPORTE PARA 

PERFUROCORTANTE 20 LITROS - 

objeto para acondicionar melhor as 

embalagens para descarte de materiais 

perfurocortantes, mantendo a integridade do 

produto e facilitando seu manuseio. Podendo 

ser utilizado sob uma bancada ou fixado na 

parede  Unidade 

150 11,89 
R$                      

1.783,50 

528 

Escovas para limpeza de materiais para 

CME 

- Escova para limpeza de materiais em geral, 

com cerdas rígidas, permitindo uma limpeza 

profunda sem agredir o instrumental. 

Dimensões: 78mm x 19mm x 20mm 

Comprimento Total: 81mm 
Unidade  500 

29,59 
R$                   

14.795,00 

529 

Escova com cabo de 22cm com cerdas 

flexíveis em nylon para limpeza de 

instrumentais que exigem uma limpeza suave 

como óticas, plásticos ou lugares de difícil 

acesso que são mais fáceis de limpar com 

cerdas flexíveis.  

Dimensões: 78x17x20mm 
Unidade  200 

25,36 
R$                      

5.072,00 
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530 

Indicador Químico Classe 2 Bowie & Dick 

pacote pronto esterilização a vapor 

Pacote Teste para monitoramento eficiente 

diário do sistema de pré-vácuo. Fabricado 

conforme norma ISSO-11140-4:2007. Ideal 

para identificar a presença de ar no interior 

dos pacotes, causados por falhas durante o 

processo de remoção de ar ou na penetração 

eficaz do vapor. Acondicionado em 

embalagem reforçada e apropriada para o 

produto; rótulo com número de lote, data de 

fabricação/validade, composição e 

procedência, registro no Ministério da 

Saúde/ANVISA 

pacote c 1 

unid. 400 

  

531 

Solução alcoólica de clorexidina (0,5%) 

Antisséptico tópico com ação antifúngica e 

bactericida, capaz de eliminar tanto bactérias 

gram-positivas quanto gram-negativas. Ideal 

para desinfecção e lavagens de mãos e uso 

em pacientes sensíveis aos compostos 

iodados. 

Embalagem que contenha dados de 

identificação, procedência, lote e validade, 

conforme RDC 184 de 22/10/2001. 

Documentos necessários: Registro no 

Ministério da Saúde para antissépticos (RDC 

nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica. 

Frasco 

1000 ml 100 

  

532 

APARELHO EXERCITADOR E 

INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO -É 

INDICADO PARA PESSOAS 

SEDENTÁRIAS, OBESOS, 

PRÉ/PÓSOPERATÓRIOS DE 

CIRURGIAS (ESPECIALMENTE 

BARIÁTRICAS, 

ABDOMINAIS E TORÁCICAS), 

TRATAMENTO DE ATELECTASIAS 

E PORTADORES DE DOENÇAS 

PULMONARES COMO DPOC E 

ASMA. UND 3 

  

VATOLTOTAL R$  R$ 

 
Observações:  

 

1 – Itens 104;165; 255; 256; 257 e 301: Conforme a Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, 

Art. 48, Inciso III, deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de 

até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno 

porte. Ampla Concorrência. 

 

2 – Itens: Todos os demais itens. Exclusivos para ME/EPP.  
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7– JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

7.1. A presente solicitação se justifica pela não disponibilidade dos materiais em processo de 

registro de preços vigente, motivada pelo fim dos saldos contratados e/ou resultantes de item 

fracassado em licitação anterior. 

 

7.2. contratação de empresa especializada na aquisição de material médico hospitalar visa 

atender às demandas da secretaria municipal de saúde de Januária, nos termos estipulados pela 

mesma, considerando a atividade fim dos prestadores de serviços de saúde. 

 

7.3. a aquisição de material médico hospitalar, justifica-se pela necessidade de viabilizar, técnica 

e adequadamente os procedimentos necessários, na busca pela qualidade e características fins 

dos serviços. Trata-se de previsão de aquisição de materiais médico-hospitalares necessários para 

que possa realizar suas atividades de assistência aos usuários do SUS. 

 

8- CONDIÇÕES DA PROPOSTA 

 

8.1 - todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da entrega dos objetos deverão fazer parte 

da proposta de preços e forma a constituir única e total contra prestação durante toda a vigência 

da ARP. 

 

8.2 - Tipo de licitação: Pregão Presencial Registro de Preços - menor preço. 

 

8.3 - no valor dos itens da proposta apresentada deverão estar incluídos impostos, fretes, 

encargos sociais e demais despesas. 

 

 

9. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 

9.1. Os materiais deverão estar em suas respectivas embalagens, originais, se cabível, com 

indicação da marca na embalagem e ou no próprio material, informação da matéria – prima, data 

de Validade e Fabricação visível, Lote, CNPJ, Inscrição Estadual, Registro no MS, bem como as 

demais características que facilitarem a identificação do produto. 

 

9.2. Todos os materiais deverão ser de 1ª linha. 

 

9.3. Para efeito de verificação das exigências pertinentes ao objeto deste Termo, é indispensável 

que os materiais sejam de marca nacionalmente conhecidas sob pena de não serem aceitos. 

 

9.4. Todos os materiais deverão obedecer aos critérios técnicos estabelecidos pelos órgãos 

competentes. 

 

9.5. A data de validade do material deve ser de no mínimo 01 (dois) anos, contada a partir da 

data de aceito do documento fiscal; exceto para os materiais com prazo de validade inferior ao 

mencionado, nesses casos, não poderá ser inferior a ¾ (três quartos) daquele estipulado pelo 

fabricante. 

 



 

PR     PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA 
Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, 75 A– Centro – CEP 39480-000 

Januária/MG – CNPJ 21.461.546/0001-10 
 

 
 

 
10. DAS CONDIÇÕES, QUANTIDADE DEMANDADA, DO LOCAL DE 

FORNECIMENTO, DO RECEBIMENTO, DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA. 

 

10.1. A aquisição do produto deverá ter por parâmetro as quantidades, especificações e valores 

de referência indicados neste Termo. 

 

10.2. A quantidade informada é meramente referencial, não importando, em nenhuma hipótese, 

em compromisso da Secretária Municipal de Saúde de Januária na utilização total do volume 

aqui indicado. 

 

10.2 As entregas deverão ser efetivadas no horário das 08:00 às 11:00h e 14:00 às 16:00h, nos 

seguintes endereços: 

 

10.2.1 Hospital Municipal de Januária, localizado na Rua Professor Manoel Ambrósio, S/N, 

Centro, no Almoxarifado da unidade, sob os cuidados do funcionário responsável pelo estoque, 

mediante o comprovante respectivo da data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do 

Registro Geral (RG) do servidor responsável pelo recebimento e quanto aos demais setores 

endereço a ser definido na autorização de fornecimento. 

 

10.3. Para cada pedido será encaminhada Autorização de Fornecimento, pelo Setor de Compras. 

O prazo de entrega será de no máximo 07 (sete) dias corridos, a contar do recebimento da 

Autorização de Fornecimento. 

 

10.4. As entregas deverão ser efetivadas exclusivamente em dias e horários de expediente 

compreendendo de segunda a sexta-feira, conforme especificações constantes no subitem 2 e de 

acordo com a necessidade da Secretaria. 

 

10.4.1. O fornecedor deverá estar em plenas condições de atendimento no prazo máximo de até 

03 (três) dias da assinatura do contrato. 

 

10.5.  a nota fiscal deverá vir acompanhada de sua respectiva autorização de fornecimento no ato 

da entrega da mercadoria pela empresa vencedora do certame ao Setor almoxarifado da 

contratante. 

 

10.5.1. As notas fiscais deverão ser apresentadas em duas vias e virem acompanhadas por 

respectiva autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras. 

 

10.6. A Administração Municipal reserva-se no direito de não aceitar os produtos em desacordo 

com o previsto neste Termo. 

 

10.6.1 Não serão recebidos produtos em que as embalagens: 

 

- Não apresentem bom estado de conservação ou estejam danificadas; 

- apresentem rasuras, umidade e/ou violação; 

- Não seja possível a clara identificação do material, assim como, lote e data de validade. 

 

10.7. O fornecedor deverá ter a mercadoria disponível para atender solicitação a qualquer 

momento. 

 



 

PR     PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA 
Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, 75 A– Centro – CEP 39480-000 

Januária/MG – CNPJ 21.461.546/0001-10 
 

 
 

 
10.8. Os materiais médico- hospitalares, serão solicitados para atender as necessidades da 

respectiva secretaria no período mínimo de 90 (Noventa) dias. 

 

10.9. O dia de entrega do objeto deverá ser previamente informado ao Departamento de Compras 

da Saúde da Prefeitura Municipal de Januária através do e-mail: compras.saudejan@gmail.com. 

 

10.10. Para fins de acompanhamento dos objetos, o fornecedor poderá enviar as Notas Fiscais 

para o setor solicitante, e-mail: compras.saudejan@gmail.com  

 

11. RECEBIMENTOS DO PRODUTO – PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

 

O recebimento se dará em observância aos artigos 73 á 76 da Lei 8.666/1993, compreendendo 

duas etapas distintas: de recebimento provisório e de recebimento definitivo. 

 

11.1 provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

material médico-hospitalar ofertado com as especificações constantes do termo de referência e da 

proposta, bem como se a nota fiscal (nf) encontra lavrada sem incorreções. 

11.1.1 Quando da entrega da mercadoria no almoxarifado, a seção de material fará o seu 

recebimento através da assinatura no canhoto da Nota Fiscal,representando esse ato a  

conferência da quantidade de volumes entregues pela transportadora. 

11.2 Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material médico-

hospitalar e consequente aceitação pelo setor competente, que se dará até 10 (dez) dias úteis do 

recebimento provisório. 

 

11.3. Após o recebimento provisório a contratante atestará a nota fiscal se constatado que os 

produtos atendem ao edital; 

 

11.4 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 9.2 não ser procedida dentro do prazo 

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

11.5      A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 

especificações técnicas exigidas. 

 

11.6. A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere ao edital e 

seus anexos de acordo estritamente com as especificações descritas, sendo de sua inteira 

responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado, no seu recebimento, não estar em 

conformidade com as referidas especificações. Recebido o objeto, nos termos dos subitens 15.1 e 

15.2 se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância com as 

especificações, proceder-se-á a imediata notificação da Contratada para efetuar a substituição do 

mesmo. 

11.7. Caso os produtos se encontrem em desconformidade ao exigido no Edital, a contratante 

notificará a Contratada para substituí-los no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da 

notificação, sem quaisquer ônus à contratante. 

mailto:compras.saudejan@gmail.com
mailto:compras.saudejan@gmail.com
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11.7.1 Neste caso, o recebimento do(s) produto(s) escoimado(s) dos vícios que deram causa a 

sua troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o 

recebimento definitivo, estando a Contratada passível de penalidade(s) pelo descumprimento das 

condições editalícias; 

 

11.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança dos produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 

limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 

11.9. A carga e a descarga serão por conta da Contratada, sem ônus de frete para a contratante. 

 

11. A empresa vencedora deverá no tocante ao fornecimento e entrega dos itens objeto deste 

Certame, obedecer rigorosamente todas as disposições legais pertinentes. No tocante aos 

produtos objeto deste termo de referência, fica expressamente definido que os mesmos deverão 

ter boa procedência e ser de primeira qualidade. 

 

11.1 A execução do objeto deste instrumento regular-se-á pelos preceitos de direito público, 

aplicando, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de 

direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 

55 do mesmo diploma legal, e será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação 

por representante da contratante, com atribuições específicas, devidamente designado pelo 

Secretário de Saúde deste município, denominado “Fiscal do Contrato”. 

 

11.2.  A fiscalização será exercida no interesse da Secretária Municipal de Saúde e não exclui 

nem reduz a responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de 

seus agentes e/ou prepostos. 

 

11.3. Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita condição 

do produto especificado neste instrumento, devendo ser rejeitado se entregue em desacordo com 

as condições pactuadas. 

 

11.4. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto deste Edital deverá ser prontamente 

atendida pela contratada, sem ônus para a contratante. 

 

11.5. O recebimento do produto, objeto deste Termo de Referência, será realizado em duas 

etapas completamente distintas, compreendendo o Recebimento Provisório e Recebimento 

Definitivo. 

 

11.6. O Recebimento Provisório será feito por funcionário do Almoxarifado, mediante a 

conferência das quantidades, verificação sumária do produto, validade do produto e visto de 

recebimento na Nota Fiscal ou documento de entrega. 

 

11.6.1 Qualquer irregularidade constatada nesta fase deverá ser sanada pela contratada em até 

05(Cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva notificação, ficando sobrestado o 

recebimento, sob pena de ser configurado atraso no fornecimento, ensejando a aplicação das 

sanções reguladas neste instrumento. 
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11.7.O recebimento definitivo será atribuído ao Fiscal do Contrato, após a verificação da 

conformidade com as especificações constantes do Edital, neste Termo e da proposta, e sua 

consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias úteis  que serão contados do recebimento 

provisório. 

 

11.7.1.Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

 

11.8. Será rejeitado, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as 

condições estabelecidas e lavrar-se-á Termo de Recusa e Devolução, no qual se consignarão as 

desconformidades com as especificações. 

 

11.8.1. A contratada ficará, então, obrigada a substituir o produto recusado, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contado do recebimento do Termo de Recusa e Devolução, sob pena de ser 

configurado atraso no fornecimento. 

 

11.9. Independentemente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade do produto pelo prazo 

de garantia expresso na embalagem do produto, obrigando-se a repor aquele que não se adequar 

às especificações, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da notificação, sem ônus 

adicional à Secretaria Municipal de Saúde de Januária. 

 

11.10. Constatada a conformidade dos produtos entregues, o Fiscal do Contrato autorizará o 

encaminhamento dos produtos para consumo. 

 

11.11. Constatado o não-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições 

nos devidos prazos, lavrará relatório dirigido ao Secretário  de Saúde indicando as falhas ou 

irregularidades constatadas, e apresentará proposta para a adoção das medidas cabíveis. 

 

11.12. Os custos com fretes e trocas de produtos rejeitados correrão às expensas da Contratada. 

 

11.13. Ao disposto neste Termo de Referência, aplicam-se subsidiariamente as disposições do 

Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90. 

 

12. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

12.1 A pessoa jurídica de direito privado, interessadas em fornecer os produtos conforme 

detalhado neste termo de referência, deverá apresentar os seguintes documentos, em original ou 

cópia devidamente autenticada em tabelionato por servidor do Município lotado no 

Departamento de Licitação ou por publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

12.2. Alvará de Localização e Funcionamento regular emitido pela Secretaria Municipal de 

Fazenda. 

 

12.3. Certificado de registro dos materiais de consumo médico-hospitalares cotados, emitido pela 

ANVISA/MS – Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, conforme 

estabelece o artigo 12 da Lei Federal no. 6360/76, bem como  a Portaria 2.814/GM de 29 de 

maio de 1.998 – Ministério da Saúde (Gabinete Ministerial/ Ministério da  Saúde), dentro da  
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validade,  e   publicação deste  registro  no Diário Oficial da União. Para efeitos de validade, 

serão considerados os últimos cinco anos do Diário Oficial da União. 

12.4 Caso o registro esteja vencido, deverá ser apresentado também os documentos FP1 

(Formulário de Petição 1)  e  FP2  (Formulário  de  Petição  2)  que comprovem  seu  pedido  de  

revalidação,  apresentados  junto  à  ANVISA/MS,  nos prazos fixados pela legislação sanitária. 

12.5. Autorização de Funcionamento expedida ANVISA/MS – Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária/Ministério da Saúde, conforme estabelece o Art. 21 da Lei Federal no. 5991, de 17 de 

dezembro de 1973. 

12.6. Licença sanitária em vigor, emitida pela Autoridade Sanitária Municipal ou Estadual, 

conforme o caso, segundo o que dispõe a Portaria no. 2814/GM de 29 de maio de 1998 

(Gabinete Ministerial / Ministério da Saúde). 

 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A Contratada obriga-se a: 

 

13.1. Efetuar a entrega dos produtos deste termo de referência, em perfeitas condições, no prazo 

e local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância das especificações 

do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

 

13.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 

12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 

13.3. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Secretaria 

Municipal de Saúde, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no 

prazo máximo de 05(Cinco ) dias úteis, o produto com avarias ou defeitos, sem ônus para a 

Prefeitura Municipal de Januária; 

 

13.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria Municipal de Saúde, inerentes 

ao objeto da presente licitação; 

 

13.5. Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas 

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

com a devida comprovação; 

 

13.6 A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Januária na forma da lei e com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-

se a empresa da decisão proferida. Em caso de negação da prorrogação do prazo de entrega, e 

caso não cumpra o prazo oficial, o fornecedor ficará sujeito às penalidades previstas para atraso 

na entrega. 

 

13.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

13.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
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13.9. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas reclamações se 

obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde, 

imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da nota 

de empenho. 

 

13.10. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 

 

13.11. Aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem nas 

compras de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade estimada deste Termo de 

Referência; 

 

13.12. Comunicar imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde qualquer alteração ocorrida no 

endereço, conta bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento de correspondência. 

 

13.13. Indenizar terceiros e/ou à Prefeitura, mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor 

adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 

competentes e às disposições legais vigentes; 

 

13.14. Manter, durante a vigência deste termo de referência, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas. 

 

13.15. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento dos materiais, inclusive 

frete, seguro, cargas e descargas desde a origem até sua entrega no local de destino; 

 

13.16. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 

13.17. Estarão sujeitos a visitas ao estabelecimento pelo Responsável Técnico da Vigilância 

Sanitária, para avaliação das condições higiênicas e sanitárias; 

 

13.18. Atender, durante o período de validade/garantia dos produtos fornecidos, aos chamados 

para substituição, no caso de ser constatado algum defeito não ocasionado pelo armazenamento 

ou uso indevido pelo contratante; 

 

13.19. O prazo de validade dos produtos deverá estar expresso na embalagem ou produto; 

 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A Contratante obriga-se a: 

 

14.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

 

14.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivos; 
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14.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

 

14.4. Não será efetuado nenhum pagamento à Contratada enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

14.5. A Secretaria Municipal de Saúde, na qualidade de Contratante, deverá: 

 

14.5.1. Emitir Notas de Empenho para custear a despesa durante a vigência do Contrato; 

 

14.5.2. Designar servidor (es) como executor (es) do (s) Contrato (s); 

 

14.5.3. Atestar Notas Fiscais que comprovam a realização dos serviços; 

 

14.5.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto que serão contados a partir da apresentação da 

Nota Fiscal. 

 

14.5.4.1. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde após a 

apresentação do documento fiscal correspondente à quantidade e valor especificado. 

 

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

As despesas serão suportadas por dotações de orçamento Municipal vigente, a serem indicadas 

pela secretaria no ato da contratação. 

 

16 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

16.1 - A vigência da ARP será de 02 (dois) meses a contar da data da sua assinatura. 

 

 

17. DO PAGAMENTO 

 

17.1. Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria do Município, através depósito bancário ou 

TED em nome da futura contratada, até o 30° (trigésimo) dia a contar da data de empenho da 

nota fiscal. 

17.2. O procedimento de pagamento da Nota Fiscal só se efetivará após o Recebimento 

Definitivo e mediante a comprovação da regularidade fiscal (INSS/FGTS). 

17.3. Após o recebimento definitivo do produto, o processo será instruído com a respectiva Nota 

Fiscal devidamente certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de 

despesas devidamente liquidada, observando–se ainda, o cumprimento integral das disposições 

contidas neste Termo de Referência e no Edital. 

17.4.  A nota fiscal eletrônica que apresentar incorreções será devolvida à contratada para as 

devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 15.1, começará a fluir a partir da 

data de apresentação da nota fiscal eletrônica, sem incorreções, devidamente empenhada. 

 

18. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS 
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18.1 - A licitante vencedora do certame, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 

que se recusar injustificadamente a assinar a ARP, apresentar pendências junto aos cadastros da 

Secretaria Municipal de Saúde, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 

o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 

direito prévio da citação e da ampla defesa, sujeitar-se às penalidades descritas no instrumento 

convocatório/edital, Ata de Registro de Preços e minuta do contrato, em conformidade com o 

que prescreve a Lei 8.666/93. 

 

18.2. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista no Edital. 

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1. Todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da entrega dos produtos, in loco (sede do 

Município), deverão fazer parte da proposta de preços e forma a constituir única e total contra 

prestação. 

 

19.2 Este Termo de Referência poderá sofrer alterações até a data de divulgação ou publicação 

do instrumento convocatório, a fim de fornecer corretamente os dados para a apresentação da 

proposta comercial, bem como, para se adequar às condições estabelecidas pela legislação 

vigente. 

 

 

Prefeitura Municipal de Januária/MG, 27 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Deyvison Oliveira Dias 

     Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO II - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 022/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO 007/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020 

 

 

Aos ____ dias do mês de ________, do ano de 2020, às __:00 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal de Januária, através do(a) pregoeiro(a)___________________________ e respectiva equipe de 

apoio, designada pelo Decreto n.º 4.309 de 26.06.2019, a fim de receberem interessados no processo do 

Pregão Presencial para Registro de Preços, objetivando a seleção da proposta mais vantajosa objetivando 

o “Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoas Jurídicas, para aquisições parceladas 

de material médico-hospitalar, em atendimento às necessidades da rede de atenção à saúde de 

Januária/MG, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde”.   

Efetuado o Pregão constatou-se o vencedor para o qual se registra conforme discriminado abaixo:  

 

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 21.461.546/0001-10, com sede 

administrativa na Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, nº 75 – Centro – cidade de Januária/MG, neste ato 

representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. DEYVISON OLIVEIRA DIAS, inscrito no CPF 

sob o nº 083.355.516-26, residente e domiciliado em Januária/MG, denominado simplesmente 

GERENCIADOR, e de outro lado a empresa_________(qualificação)________, neste ato representado 

por _____ (qualificar)__________, de ora em diante denominada simplesmente DETENTORA,   

conforme solicitação da Secretaria  Municipal de Saúde, objeto do Procedimento Licitatório nº 022/2020, 

Processo Licitatório 007/2020, Pregão Presencial n° 004/2020, em observância ao que prescreve a Lei 

Federal nº 8.666/93, e suas alterações, bem como em conformidade com o que prescreve a Lei 10.520/02 

e o Decreto 3.555/00, e em conformidade com as cláusulas seguintes: 

 

I. Consideram-se registrados os seguintes preços da(s) empresa(s) detentora(s) da presente ATA:-----------

---, CNPJ nº----------------, à saber: 

 

Item Und QTD Descrição do Objeto Marca 
Valor 

Unit. 
Valor Total 

       

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O objeto desta ATA é o Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoas Jurídicas, 

para aquisições parceladas de material médico-hospitalar, em atendimento às necessidades da rede de 

atenção à saúde de Januária/MG, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, em 

conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas na licitação Pregão 

Presenciais para REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020, que integram este instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a partir da data de sua 

assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS 
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3.1. Os objetos descritos neste Edital e seus Anexos serão solicitados de ACORDO COM AS 

NECESSIDADES do Município de Januária e condições estipuladas no Edital, mediante emissão de 

Autorização de Fornecimento expedida pela Divisão de Compras, durante a vigência da respectiva Ata de 

Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA ENTREGA 

 

4.1. O prazo para entrega do objeto será de até 07 (sete) dias úteis, e cada pedido será representado por 

NOTA DE EMPENHO OU TERMO DE CONTRATO, em local por esta indicada. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS REAJUSTES 

 

5.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 

exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 

inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. Os preços 

registrados serão controlados pela Prefeitura, podendo sofrer oscilação de acordo com as variações de 

mercado e determinação do Governo Federal e, os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle 

oficial, poderão ser atualizados os valores nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador. 

 

5.2. Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o beneficiário do registro poderá solicitar a 

atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao Município de Januária, instruído com 

documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, com 

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

produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos. 

 

5.3. Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei 

8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo 

licitatório. 

 

5.4. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e, 

definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor registrado será convocado 

pelo Município de Januária para a alteração, por aditamento, do preço da Ata de Registro de Preços, 

sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de 

Januária. 

 

5.5. A COMPROMISSÁRIA não poderá praticar preços realinhados sem a devida aprovação do pedido 

de que trata o item 5.2 pela Prefeitura, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei e no 

Edital e/ou cancelamento do seu registro de preço. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

6.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que 

não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Município de 

Januária), desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as 

regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 no Decreto Federal nº 8.250/2014 e no Decreto Municipal nº 

2.915 de 01/07/2010, relativos à utilização do Sistema de Registro de Preços. 

 

6.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos ou entidades da Administração 

Pública que não participaram do certame, independentemente dos quantitativos registrados na Ata, desde 

que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

  

7.1. O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 30 (TRINTA) dias após a entrega do 

objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras 

desta Municipalidade devidamente atestado pelo responsável pelo recebimento dos produtos e, prova de 

regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

Certidão Municipal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais. 

 

a) - O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizada desde 

que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 

principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

 

b) - A CONTRATADA, optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, 

declaração, (conforme modelo constante do ANEXO VII deste Edital). Caso não o faça, sofrerá retenção 

de imposto e contribuições, de acordo com a legislação vigente. 

 

c) - A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 

reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem 7.1. 

 

d) - Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão 

geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

 

e) - Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta 

Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente 

designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa 

fiscalização na sua execução, solicitando à COMPROMISSÁRIA, sempre que entender conveniente, 

informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados. A ação ou omissão 

total ou parcial da fiscalização não eximirá a COMPROMISSÁRIA de total responsabilidade de executar 

o fornecimento estabelecido neste Termo. Fica designado para fiscalização dos contratos o responsável 

pelo departamento solicitante ou servidor por ele designado. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

 

9.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o 

Foro da Comarca de Januária, Estado de Minas Gerais, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja ou se torne. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

10.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA 

de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento do mesmo. 

 

10.2 . A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência 

constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 

especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços. A Administração também não se 

responsabilizará pela entrega de material ou serviço, sem a respectiva nota de Empenho. 
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10.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência 

da Ata de Registro de Preços, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de um novo contrato. 

 

10.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias úteis, salvo disposição expressa 

em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. 

 

10.5. A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão 

da Autorização de Fornecimento pela Divisão de Compras. 

 

10.6. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 

Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 

preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 

15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

10.7. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a contratada às seguintes sanções: 

 

10.8. Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada contratação, a cada 24 (vinte e 

quatro) horas de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento, podendo a reiteração 

ou continuidade da recusa ou não entrega do objeto levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços. 

 

10.9.Multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, caso as peças não forem entregues no prazo estabelecido no edital e seus anexos. 

 

10.10.Impedimento de contratar com a Administração pelo período de 01 (um) ano caso o cancelamento 

decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o contraditório. 

 

10.11. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas 

hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente 

às razoes orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

 

10.12. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida no 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2019 - Edital nº 150/2019. 

 

10.13. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando sê-lhe todos os seus dispositivos, o 

edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2019, minuta do Contrato e da Nota de Empenho com os 

termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições. 

 

10.14. Aplica-se subdiariamente às contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços o Código de 

Defesa do Consumidor. 

 

Estando justas e acordadas, firmam a presente Ata, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos 

os fins e efeitos de direito. 

Januária-MG, __ de _______ de 2020. 

 

                                   Deyvison Oliveira Dias                                             (NOME) 

                              Secretário Municipal de Saúde                                     (empresa) 

         GERENCIADOR                                         DETENTORA 

 

Testemunhas: _____________________________________CPF Nº: ____________________________                                         

_____________________________________CPF Nº: ____________________________ 
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 022/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO 007/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 

 

CONTRATO Nº ______/2020 

 

O MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

21.461.546/0001-10, com sede administrativa na Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, nº 75, Centro, 

cidade de Januária/MG, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. DEYVISON 

OLIVEIRA DIAS, inscrito no CPF sob o nº 083.355.516-26, residente e domiciliado na Paraná nº 125, 

Bandeirante - CEP 39.480-000, Januária/MG, nomeado através do Decreto n.º 4.094 de 09.04.2018, 

denominado simplesmente Contratante, e de outro lado __________________(qualificação), neste ato 

representado por _____________ (qualificar), de ora em diante denominada simplesmente Contratada, 

para o fornecimento dos objetos, conforme descritos na clausula primeira, conforme solicitação da 

Secretaria  Municipal de Saúde, objeto do Procedimento Licitatório nº 022/2020, Processo Licitatório 

007/2020, Pregão Presencial n° 004/2020, em observância ao que prescreve a Lei Federal nº 8.666/93, e 

suas alterações, bem como em conformidade com o que prescreve a Lei 10.520/02 e o Decreto 3.555/00, 

e em conformidade com as cláusulas seguintes:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 - O presente contrato administrativo tem por objeto a Seleção da proposta mais vantajosa objetivando 

o “Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoas Jurídicas, para aquisições parceladas 

de material médico-hospitalar, em atendimento às necessidades da rede de atenção à saúde de 

Januária/MG, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde", objeto dos itens xx (xx), 

conforme descrito no anexo I – Termo de Referência, e em observância ao circunstanciado no 

instrumento convocatório/edital e em conformidade ainda com o Despacho de Homologação bem como 

em observância à proposta comercial de preços devidamente reformulada pós lances, e de acordo com os 

ditames da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, que são parte integrantes do presente contrato 

administrativo para todos os efeitos legais e de direitos, independentemente de transcrição.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO E PRAZO DE 

ENTREGA  

 

2.1 - Dos preços 

 

2.1.l - O contratante pagará a Contratada, a importância total estimada de R$ ............. 

(.............................) para o fornecimento dos objetos descritos na cláusula primeira. 

 

2.l.2 - No valor acima, incluem todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento dos objetos, por 

conta e risco da Contratada, de modo a constituírem a única e total contraprestação pela execução do 

contrato. 

 

 

2.2 - Do Pagamento 

 

2.2.1 - O pagamento será realizado pela Tesouraria do Município, através deposito bancário ou TED em 

nome da Contratada, até o 30° (trigésimo) dia após a entrega dos objetos, mediante nota fiscal, 

devidamente empenhada e acompanhada da respectiva ordem de compra/ordem de fornecimento. 
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2.2.2 - Os quantitativos constantes do anexo I- termo de referência são estimados, diante disto o valor 

constante no subitem 2.1.1, é também estimado, portanto não se obriga ao Contratante ao pagamento do 

valor lá previsto, e sim o valor oriundo das ordens de compra e consequentemente aos valores das notas 

fiscais efetivamente emitidas.  

 

2.3 - Prazo de Entrega 

 

2.3.1 - Feita à solicitação pela contratante, a contratada terá o prazo de 07 (sete) dias úteis para sua 

entrega no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO 

 

3.1 - Conforme Decreto 8.250 de 23.05.14, Art. 7º, § 2, o recurso orçamentário será constado no contrato 

administrativo ou outro instrumento hábil a ser celebrado com a futura licitante declarada vencedora. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

4.1 – A Contratada fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nos serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o 

que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA NOVAÇÃO 

 

5.1 - Toda e qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do cumprimento do presente 

contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a 

mesma ser exigida a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

6.1 - O Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato administrativo, consoante estabelece a Lei 

nº 8.666/93. 

 

6.2 - Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos objetos, 

diligenciando nos casos que exigem providências corretivas/substituição. 

 

6.3 - Providenciar os pagamentos a Contratada no prazo pactuado na clausula segunda, subitem 2.2.1, 

mediante nota fiscal devidamente empenhada e acompanhada da respectiva ordem de compra emitida por 

servidor da Secretaria Municipal de Saúde, devidamente credenciado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

7. 1 – Fornecer os objetos em conformidade com as avenças contratuais, em observância ao que prescreve 

o instrumento convocatório/edital, Termo de Referência, ARP e demais anexos e em observância ao que 

prescreve a legislação pertinente. 

 

7.2 - Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas, atinentes a seus 

empregados, isentando o Contratante de qualquer corresponsabilidade; 

 

7.3 - Reparar todos e quaisquer prejuízos acarretados ao Contratante e a terceiros em decorrência do 

fornecimento dos produtos, objeto da contratação. 
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7.4 - Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais e trabalhistas de seus empregados nos prazos 

determinados pela legislação pertinente; 

 

7.5 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

7.6 - Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, bem como Certidões 

Negativas de Débito Salarial, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho - DRT; 

 

7.7 - Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente 

contrato; 

 

7.8 - Permitir e facilitar a Fiscalização, a inspeção do contrato a qualquer hora, devendo prestar todos os 

informes e esclarecimentos solicitados pelo Contratante, formalmente; 

 

7.9 - Avocar para si a reparação de todo e quaisquer prejuízos acarretados ao Contratante e a Terceiros 

decorrentes de eventuais fatos supervenientes em decorrência do fornecimento dos produtos, objeto da 

futura contratação; 

 

7.10 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo, em decorrência do fornecimento/entrega dos materiais/objetos ora contratados. 

 

7.11- Entregar os objetos em até 07 (sete) dias úteis de cada pedido, que será representada pela 

autorização de fornecimento. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

8.1 - O contrato vigerá até ____ de ______ de 202__, contados da data de sua assinatura.  

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

 

9.1 - Este contrato será rescindido na hipótese da Contratada negar o fornecimento dos objetos, sem 

justificação, constituindo igualmente motivo para a sua unilateral rescisão quaisquer das circunstâncias 

mencionadas nos Arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93 aplicando-se as penalidades contratuais previstas na lei 

em referência. 

 

9.2 - Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, ao 

Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei 

citada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 - A execução do contrato será acompanhada por um servidor do Município devidamente 

credenciado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta Licitação, erros ou atrasos na 

entrega dos objetos e quaisquer outras irregularidades, a Secretaria Municipal de Saúde poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar à adjudicatária as seguintes sanções: 
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a) advertência; 

 

b) multa de 10 % (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, no caso de o licitante 

vencedor não cumprir rigorosamente as exigências contratuais, salvo se por motivo de força maior 

definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente. 

 

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Secretaria 

Municipal de Administração, pelo prazo de até 5 (cincos) anos, conforme prescreve o art 7° da lei 

10.520/2002; 

 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Secretaria Municipal de Saude em âmbito 

nacional, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova 

sua reabilitação. 

 

11.2 - A sanção de advertência de que trata o subitem 11.1, letra a poderá ser aplicada nos seguintes 

casos: 

 

a) descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na 

execução do contrato; 

 

11.3 - Pelo atraso injustificado na entrega dos objetos ou pelo descumprimento das notificações para 

regularização das falhas apontadas pelo Contratante, a Contratada sujeitar-se-á à multa de mora de 1% 

(um por cento) ao dia sobre o valor contratual, sem prejuízo das demais sanções.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS 

 

12.1 - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93, com 

alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, 

ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

13.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Januária/MG, para dirimir quaisquer questões decorrentes 

da execução do presente Contrato. 

 

E por estarem justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Januária/MG, _____ de ____________de 2020. 

 

 

 

                                   Deyvison Oliveira Dias                                              (NOME) 

                            Secretário Municipal de Saúde                                       (empresa) 

                                     CONTRATANTE                                             CONTRATADO 

 

 

Testemunhas: ______________________________________________ 

                        CPF Nº: 

                       ________________________________________________ 

                        CPF Nº: 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DITAMES DO EDITAL 

 

 

SÍNTESEDO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o “Registro de preços para 

futura e eventual contratação de pessoas Jurídicas, para aquisições parceladas de material médico-

hospitalar, em atendimento às necessidades da rede de atenção à saúde de Januária/MG, nos termos da 

solicitação da Secretaria Municipal de Saúde”. 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

Para efeito da licitação em epigrafe, o signatário da presente declaração, abaixo assinado, em nome da 

empresa (................... qualificar.........), e em conformidade com o disposto no art. 4°, inciso VII da Lei 

Federal n°: 10.520/02 para todos os fins legais e necessários, “Declara” que: 

 

a) Tomou conhecimento e concorda com todas as condições estabelecida no instrumento 

convocatório/edital e seus anexos, objeto do Procedimento Licitatório nº 022/2020, Processo Licitatório 

n° 007/2020, Modalidade Pregão Presencial n ° 004/2019, e em decorrência disto, às exigências da Lei 

Federal 10520/02, do Decreto Federal n°: 3.555/00 e das Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, dentre 

elas a superveniência da não existência de fato impeditivo quanto a participação no certame até a presente 

data, bem como devemos declará-los caso venha a ocorrer durante a execução do Contrato;  

 

b) para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII do art. 4º da Lei Federal 10.520/02, sob as 

penalidades cabíveis no tocante aos requisitos de habilitação e que toda “Documentação/habilitação”, 

apresentada são de nossa autoria e responsabilidade e que nos preços apresentados em nossa “Proposta 

Comercial” estão inclusos todas as obrigações financeiras dentre elas encargos sociais e trabalhistas, bem 

como os demais constantes do referido instrumento licitatório e seus anexos; 

 

c) sob pena de ação penal que nenhum dirigente, gerente ou sócio, responsável técnico, membro do corpo 

técnico ou administrativo da declarante, pertence ao quadro temporário ou permanente da Prefeitura 

Municipal de Januária - MG; 

 

d) renuncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou pretexto, em decorrência da 

participação desta empresa na supramencionada licitação;  

 

e) não obstante, declara ainda sob pena da lei que não foi considerada inidônea para licitar ou contratar 

com a Secretaria Municipal de Saúde, nas esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal. 

 

Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente para um só efeito. 

 

Local/Data:__________/____________________/_________. 

 

Nome do signatário 

CPF n°: ____________________ 

 

Observações: Constituindo representante esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro(a) no ato do 

credenciamento e na ocorrência de não constituir representante esta declaração deverá ser anexada junto 

com a proposta de preços, sob pena de desclassificação da proposta. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO  

ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 022/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO 007/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020 

 

 

SÍNTESEDO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o “Registro de preços para 

futura e eventual contratação de pessoas Jurídicas, para aquisições parceladas de material médico-

hospitalar, em atendimento às necessidades da rede de atenção à saúde de Januária/MG, nos termos da 

solicitação da Secretaria Municipal de Saúde”. 

 

 

D E C L A R AÇ Ã O 

 

 

A empresa (    qualificar           ), por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº 

........................., “Declara” para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em cumprimento das determinações do 

inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

 

Local/Data:__________/____________________/_________. 

 

__________________________________ 

(Assinatura representante legal) 

 

Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. Esta declaração deverá ser colocada dentro 

do envelope 02 (dois), sob pena de inabilitação. 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 022/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO 007/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020 

 

 

SÍNTESEDO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o “Registro de preços para 

futura e eventual contratação de pessoas Jurídicas, para aquisições parceladas de material médico-

hospitalar, em atendimento às necessidades da rede de atenção à saúde de Januária/MG, nos termos da 

solicitação da Secretaria Municipal de Saúde”. 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

A empresa .......(.... qualificar.......), através do seu signatário/representante 

legal.............(.....qualificar......), abaixo assinado, “Declara” que não está sob efeito de nenhuma 

“Declaração de Inidoneidade” para contratar com a Administração Pública na esfera federal, estadual ou 

municipal, nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como que 

comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha 

alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico 

financeira. Não obstante, “Declara” ainda, que está ciente que a falsidade das informações fornecidas 

pode acarretar devolução dos recursos financeiros recebidos, acrescidos de juros e correção monetária, 

sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei. 

 

Por ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só efeito. 

 

Local/Data:__________/____________________/_________. 

 

 

____________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser colocado dentro do envelope número 02 (dois) junto com a 

documentação habilitação, sob pena de inabilitação. 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU DE EMPRESA  

DE PEQUENO PORTE 

 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 022/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO 007/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020 

 

 

SÍNTESEDO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o “Registro de preços para 

futura e eventual contratação de pessoas Jurídicas, para aquisições parceladas de material médico-

hospitalar, em atendimento às necessidades da rede de atenção à saúde de Januária/MG, nos termos da 

solicitação da Secretaria Municipal de Saúde”. 

 

 

D E C LA R A Ç Ã O  

 

 

Nome da empresa, qualificação, endereço, inscrita no CNPJ n.º, neste ato representada por 

___________________, portador de Cédula de Identidade n.º, inscrito no CPF, DECLARA, sob as 

penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 

3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e 

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo 

parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Local/Data:__________/____________________/_________. 

 

 

____________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento ou colocada dentro do 

envelope número 01 (um) junto com a proposta comercial de preços, se o proponente licitante não 

constituir representante. 
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ANEXO VIII – MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTAÇÃO 

 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 022/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO 007/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020 

 

 

SÍNTESEDO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o “Registro de preços para 

futura e eventual contratação de pessoas Jurídicas, para aquisições parceladas de material médico-

hospitalar, em atendimento às necessidades da rede de atenção à saúde de Januária/MG, nos termos da 

solicitação da Secretaria Municipal de Saúde”. 

 

À Prefeitura Municipal de Januária 

 

Att. Pregoeiro  

 

JANUÁRIA-MG 

 

Prezado Senhor, 

 

 

A empresa....(qualificar)...., através do seu representante legal ...(qualificar)......, infra assinado, através do 

presente instrumento credencia o Sr...(qualificar)...........credenciamos: para representá-la em todos os atos 

e reuniões relativas à licitação em referência, ficando autorizado(a) a ofertar lances, assinar atas, rubricar 

documentações e proposta comercial , assinar e apresentar impugnações, recursos e contestações, desistir 

expressamente dos prazos recursais, enfim, praticar todos os atos necessários ao Processo de Licitação em 

epígrafe. 

 

Local/Data ______________, __ de _____________ de _______. 

 

 

Assinatura e identificação 

(Reconhecer firma do signatário) 

 

 

Observação: Este documento só deverá ser utilizado no caso de envio de representante para a propositura 

de lances, devendo o mesmo ser entregue diretamente ao Pregoeiro no ato do credenciamento. Podendo 

dito documento ser substituído por instrumento de procuração passado em cartório. 
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ANEXO IX - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS 

 

 

Local/Data ______________, __ de _____________ de _______. 

 

 

À Prefeitura Municipal de Januária 

Att. Pregoeiro(a) do Município 

JANUÁRIA-MG 

 

Prezados Senhores,  

 

A Empresa..........(qualificar)....., através do seu procurador Sr..................(qualificar).............. declara que 

esta ciente dos ditames do instrumento licitação/convite e seus anexos, inerente ao Procedimento 

Licitatório nº 022/2020, Processo Licitatório n° 007/2020, Modalidade Pregão Presencial n° 004/2020 e, 

não obstante vem mui respeitosamente, apresentar minha proposta comercial de preços para o 

fornecimento dos objetos descritos no quadro abaixo, em observância ao que prescreve o instrumento 

convocatório/edital e seus anexos e em conformidade com a minuta do contrato administrativo: 

 

Item Unid Quant Descrição do Objeto Marca 
Valor 

Unit 

Valor 

Total 

       

 

Valor total R$ ______________     (__________________________________________) 

 

Diante disto cientifico que nossa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua 

emissão e, caso seja declarada vencedora, nos comprometemos a assinar a Ata de Registro de Preços no 

prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação feita pela Secretaria Municipal de Saúde, como 

também declaro que nos preços acima estão inclusos todos os encargos sociais, trabalhista, 

previdenciários, e demais custas decorrentes do fornecimento dos objetos de forma a constituir única e 

total contraprestação.  

 

Sendo o quanto tinha(mos) para o momento, antecipo(amos) sinceros agradecimentos. 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________ 

Assinatura do Signatário ou Representante Legal 

 

 

Observação: Preferencialmente usar papel timbrado, descrever na proposta ainda todas as 

recomendações constantes no instrumento convocatório/edital e seus anexos. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA, Estado de Minas Gerais, através do Pregoeiro do 

Município em cumprimento ao disposto no art. 21 da Lei nº 8.666/93, torna público que fará realizar 

Licitação na forma que segue:  

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 022/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO 007/2020  

PREGÃO PRESENCIAL N 004/2020 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020 

 

 

SÍNTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o “Registro de preços para 

futura e eventual contratação de pessoas Jurídicas, para aquisições parceladas de material médico-

hospitalar, em atendimento às necessidades da rede de atenção à saúde de Januária/MG, nos termos da 

solicitação da Secretaria Municipal de Saúde”. 

 

REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço  

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Preço Unitário 

 

ENTREGA DE ENVELOPES: Até o dia 18/03/2020 até às 09:00 horas. 

 

SESSÃO DE JULGAMENTO: No dia 18/03/2020 às 09:00 horas. 

 

Local para informações e obtenção do instrumento convocatório/edital e seus anexos, através do 

email:licitacaojanuaria@yahoo.com.br, ou diretamente no Setor de Licitação. link para acesso ao 

edital: https://januaria-mg.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34. Tel. (38) 3621-

2656. 
 

Prefeitura Municipal de Januária (MG), 27 de fevereiro de 2020. 

 

 

Deivison Silveira Aguiar 

Pregoeiro 

Decreto n°: 4.309 de 26.06.2019 
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PROTOCOLO DE ENTREGA DE INSTRUMENTO LICITATÓRIO E ANEXOS 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 022/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO 007/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020 

 

SÍNTESEDO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o “Registro de preços para 

futura e eventual contratação de pessoas Jurídicas, para aquisições parceladas de material médico-

hospitalar, em atendimento às necessidades da rede de atenção à saúde de Januária/MG, nos termos da 

solicitação da Secretaria Municipal de Saúde”. 

 

 

Recebi da Prefeitura Municipal de Januária - MG, o instrumento licitatório e anexos relativo ao 

Procedimento Licitatório nº 022/2020, Processo Licitatório, nº 007/2020, modalidade – Pregão Presencial 

nº 004/2020. 

  

 

NOME DA EMPRESA: ______________________________________________________. 

 

 

CNPJ:________________________________          TELEFONE (____)________________. 

 

 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________. 

 

 

 

LOCAL/DATA _______________, ______ de ____________________de ____________. 

 

 

 

_______________________________________________ 

(Assinatura do responsável pela retirada da documentação) 

CPF nº: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


