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PREGÃO PRESENCIAL  Nº 01/2020 
 
 

1.  PREÂMBULO 
1.1. O Município de  Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, através da Fundação Hospitalar Municipal Santo 
Antônio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação  na modalidade  de 
PREGÃO PRESENCIAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com a lei Federal nº 
10.520 de 17 de julho de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,  Decreto Municipal nº 1617, 
de 01 de outubro de 2015 e arts. 42 a 46 da lei Complementar nº 123/2006, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM. 
 

1.2. O Recebimento dos documentos para credenciamento, da Declaração de que a proponente 
cumpre os requisitos de habilitação, dos  envelopes contendo a proposta de Preços, e dos 
envelopes contendo a Documentação de Habilitação, dar-se-á até às 15:00 horas do dia 05 de 
março de 2020  na Prefeitura Municipal de Itaiópolis sita à Avenida Getúlio Vargas, 308 – centro, 
Itaiópolis/SC, CEP 89340-000. 

 
1.3. A abertura do Pregão será realizada no dia 06 de março de 2020  às 08:15 horas,  na 
Prefeitura Municipal de Itaiópolis, sita à Avenida Getúlio Vargas, 308 – centro, Itaiópolis/SC, CEP 
89340-000. 
 
 
2. OBJETO 
2.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de  Materiais e Descartáveis  
para uso na Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio de Itaiopolis/SC. 
 
2.1.1. O Município de Itaiopolis buscando garantir acima de tudo o sucesso na contratação, uma vez que 
trata-se de produto indispensável à saúde da população, entende não ser prudente e sensato aplicar o 
disposto no artigo 48 da LC 123/2006 para não prejudicar a competição e evitar que o processo fique 
deserto. 
 
2.1.2. O Município, de Itaiopolis aplicará, na presente licitação, o artigo 49, III da Lei 
Complementar123/2006 e o art. 10, II do Decreto n. 1.868/2017, em cumprimento os princípios basilares 
da licitação; notadamente da eficiência, celeridade, economicidade e competitividade, uma vez que o 
objeto do certame é a aquisição de produtos indispensáveis à saúde da população, vislumbrando uma 
possível lesividade aos usuários, o prejuízo à Administração Pública e ao conjunto do objeto e com o 
enfoque na ampliação do número de competidores. 
 
2.1.3. Vale ainda destacar que, conforme determina a LC 123/2006 e a LC 147/2014, as Microempresas 
ou Empresas de Pequeno Porte nos processos licitatórios possuem um tratamento diferenciado e 
favorecido garantido por lei, na fase de Lances e na Habilitação, desta maneira, sua participação não se 
demonstra prejudicada, podendo se sobrepor aos demais interessados conforme previsto em lei. 
 
2.1.4. Portanto, TODOS OS ITENS DESTA LICITAÇÃO SÃO DE PARTICIPAÇÃO GERAL, buscando 
garantir que a proposta mais vantajosa para a administração seja selecionada, bem como garantir que 
haja o maior número de interessados para participar do presente certame. 
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2.2. DAS AMOSTRAS 
2.2.1. As amostras deverão ser entregues até às 08:15 horas do dia 06/03/2020, dia da abertura do 
Pregão. 
2.2.2. Todos os licitantes que cotarem os itens: 99 e 100 deverão apresentar as amostras, 01 (uma) 
amostra para cada item, porém serão retidas e analisadas somente as amostras dos vencedores do 
primeiro, segundo e terceiro colocado de cada item.  As mesmas serão analisadas no dia 09/03/2020, às 
14:00 horas.     
2.2.3. A (s) AMOSTRA(S) deve(rão) estar dentro do prazo de validade e devidamente identificada(s), 
preferencialmente com etiqueta(s) autocolante(s), constando o nome da empresa e o número do item  a 
que se refere(m): 
2.2.4. A(s) AMOSTRA(S) apresentada(s) para análise deverá(ão) ser definida(s), não sendo permitido 
fazer ajustes ou modificações para fins de adequá-lo à especificação do Edital. 
2.2.5. Quando não houver descrições suficientes nas embalagens dos produtos, a licitante poderá 
apresentar manual(is), catálogo(s) e/ou prospecto(s) da(s) AMOSTRA(S), com a(s) respectiva(s) 
especificação(ões) técnica(s) fornecidas pelo fabricante de cada produto; 
2.2.6. O(s) produto(s) apresentado(s) como AMOSTRA(S) poderá(ão) ser aberto(s), manuseado(s), 
receber cortes ou movimentos, se necessário, sendo que as mesmas ficarão para comparação com os 
pedidos entregues. 
2.2.7. Caso não haja recurso, e após a análise e aprovação das amostras, o pregoeiro, adjudicará o objeto 
do certame à Proponente detentora do menor preço por item, encaminhando o processo para 
homologação pelo Secretário da Saúde;                                                      
 
2.2.1. A amostra dos itens: 
99 – Kit de nebulizador adulto 
100 – Kit nebulizador infantil 
 
2.2.2. Apresentar Catálogo para os itens: 
47 – Detector fetal  

68 - Estetoscópio adulto  
69 - Estetoscópio Infantil  
98 - Kit laringo  
132 - Otoscópio  
133 - Oximetro  
143 - Ressuscitador manual  
144 -  Ressuscitador manual  
145 - Ressuscitador manual  
 
2.2.3. Apresentar AFE (autorização de funcionamento empresa) para o item: 
87 - Fraldas  
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar da presente licitação todos os interessados no ramo pertinente ao objeto 
da presente licitação e que atendam a todas as  condições exigidas neste Edital. 
 
3.2. Não poderão participar deste Pregão as pessoas físicas, servidor ou dirigente da Prefeitura, 
as interessadas que se encontram em processo de concordata preventiva ou suspensiva, 
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recuperação judicial e/ou extrajudicial, de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de 
incorporação, que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Prefeitura ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar 
ou contratar com a Administração Pública, bem como, as proponentes que se apresentem na 
forma de empresas em consórcio.  

 
4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
4.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes, pedido de esclarecimentos, ou ainda,  impugnação ao ato 
convocatório do presente Pregão, deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro da Prefeitura, 
protocolizando pedido formal e escrito até 02 (dois) dias úteis anteriores à data de abertura, não sendo 
computado para a contagem do referido prazo o dia da sessão do certame, o mesmo deverá ser 
encaminhado para o Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal situada na Avenida Getúlio 
Vargas, 308, 3º andar em Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 
às 17:00 horas,  cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o mesmo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após 
o recebimento. 
4.2. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
  
4.3. Não serão conhecidos pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos  prazos 
legais. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO 
5.1. Na sessão pública será admitido o credenciamento e a intervenção de somente um representante 
de cada proponente para formular propostas, o qual deverá se apresentar para credenciamento junto o 
Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 
 
5.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada FORA DOS ENVELOPES. 
 
5.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
5.3.1 Se administrador ou sócio da empresa, deverá apresentar: 
a) Documento de identidade ou outro documento que contenha foto, e; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com a última alteração contratual   ( se houver) 
ou contrato consolidado, devidamente registrado; em se tratando de sociedade empresária, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade simples, 
inscrição do ato constitutivo acompanhado de prova de administrador(es) em exercício; se empresário, 
inscrição comercial devidamente registrada; em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura para prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame. 
 
5.3.2. Se Representante Legal da empresa, deverá apresentar: 
a) Documento de identidade ou outro documento que contenha foto, e; 
b) Instrumento público de procuração, com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e 
lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, ou; 
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c) Instrumento particular de mandato, com firma reconhecida, este deverá vir acompanhado de cópia 
do Contrato Social (original ou fotocópia autenticada), a fim de assegurar que o mandante detém poderes 
para tanto, conforme Modelo do Anexo III. 
 
5.4. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a proponente deverá 
apresentar comprovação da condição de ME ou EPP: Certidão Simplificada da Junta Comercial, 
emitida há menos de 90 (noventa) dias, da data prevista para abertura das propostas de preços; 
sob pena de ser desconsiderada a condição de ME ou EPP. 

 
5.5. O credenciamento será realizado no início dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes 
contendo as Propostas e Documentação, sendo mesmo condição obrigatória para a participação dos 
proponentes neste Pregão. Poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por Tabelião de Notas, ou cópia não autenticada, desde que seja exibido o original, para 
autenticação pelo Pregoeiro e/ou Equipe de  Apoio, ou por publicações em órgãos da Imprensa Oficial, e 
serão recebidos condicionalmente pelo Pregoeiro que se julgar necessário, verificará sua autenticidade e 
veracidade. 
 
5.6. A não apresentação ou a incorreção do documento de credenciamento ou a ausência de 
representante legal de empresas proponentes não importará na desclassificação da proposta da 
respectiva empresa no presente certame. Contudo implicará na impossibilidade da apresentação de 
lances verbais, assim como impossibilitará qualquer manifestação em nome da empresa na sessão do 
Pregão. 
 
5.7. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação de mais de uma empresa na 
presente licitação. 

 
 

6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
6.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes dos proponentes e 
demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio receberão dos  
representantes credenciados, DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA QUE CUMPREM PLENAMENTE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (CONFORME MODELO ANEXO IV),  e, em envelopes distintos, 
devidamente fechados, lacrados e rubricados nos fechos, a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO exigida 
para habilitação dos proponentes, registrando em ata a presença dos participantes. 
 
6.2. Os envelopes deverão conter as seguintes indicações externas: 
Envelope contendo a Proposta: 
 
ENVELOPE N° 01 PROPOSTA 
PREGÃO PRESENCIAL N°   01/2020 
EMPRESA: 
CNPJ: 
DATA DE ABERTURA:  
HORÁRIO DE ABERTURA:   

 
Envelope contendo a Documentação: 
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ENVELOPE N° 02 DOCUMENTAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2020 
EMPRESA: 
CNPJ: 
DATA DE ABERTURA:   
HORÁRIO DE ABERTURA:  
 
6.3. A NÃO APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO MENCIONADA NO SUBITEM 6.1, IMPLICARÁ NA 
EXCLUSÃO DO INTERESSADO NESTA LICITAÇÃO, SALVO SE O REPRESENTANTE 
CREDENCIADO DECLARAR NA SESSÃO PÚBLICA, EXPRESSAMENTE, QUE CUMPRE 
PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. O PREGOEIRO SOLICITARÁ PARA A  EQUIPE 
DE APOIO A EXPEDIÇÃO DO MODELO DE DECLARAÇÃO QUE DEVERÁ SER ASSINADA PELO 
REPRESENTANTE LEGAL CREDENCIADO E JUNTADA AO PROCESSO. 
 
6.4. Serão aceitas propostas encaminhadas via postal (correio),  desde que entregues ao Pregoeiro e 
Equipe de Apoio antes do horário previsto para o início da sessão pública. O envelope deverá conter os 
documentos de credenciamento: contrato social em vigor com a última alteração (se houver) ou 
consolidação contratual, Certidão da Junta Comercial  e a Declaração dando ciência  que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação (conforme Modelo Anexo IV), e, em envelopes distintos, 
devidamente fechados e rubricados nos fechos, a PROPOSTA  e a DOCUMENTAÇÃO. 
 
 
6.5. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-
se início aos trabalhos do Pregão. 
 
6.6. Primeiramente serão abertos os envelopes contendo as Propostas, sendo verificada sua  
conformidade e posterior rubrica, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
6.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
 
6.8. O Pregoeiro manterá em seu poder as propostas de todos os proponentes e a documentação dos 
proponentes que apresentarem as 03 (três) melhores propostas. 
 
7. DA PROPOSTA (ENVELOPE N° 01) 
7.1. A proposta  deverá  ser  preenchida,  impressa e  gravada  em  CD,  através  do  programa e-
Pública Cotação, acessando o link: http://www.itaiopolis.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/87322.  
 
7.1.1. A relação dos itens deve ser salvo na área de trabalho do computador. Após executar o programa 
através do link, deve-se abrir o arquivo PCO.exe, clicar em arquivo + abrir, e procurar o arquivo da cotação 
que foi salvo na área de trabalho, para assim preencher os valores. Após preenchimento dos valores, 
preencher o campo fornecedor, e salvar as informações, imprimir, rubricar, e assinar na última folha, por 
seu representante legal. 
 
7.1.2. O CD gravado (deverá ser colocado juntamente com a proposta de preços impressa, no  Envelope 
nº 01 devendo verificar se os dados foram efetivamente gravados no CD). 
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7.2. Nome do Proponente, endereço, em papel timbrado do Proponente ou identificado com o número do 
CNPJ, número da conta bancária, agência e nome do banco.  
 
7.3. Os preços propostos deverão ser expressos em Real (R$), em algarismos, unitário e total, com até 
04 (quatro) casas decimais  após a virgula. 
 
7.4. Indicar  a marca do produto cotado; 
 
7.5. Nos preços propostos e nos lances que oferecer, já deverão estar incluídos todos os custos 
necessários para o fornecimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto  a ser  licitado; 
 
7.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura 
da proposta. Caso a proposta de preço apresentada não contenha prazo de validade, será considerada 
o prazo de 60 (sessenta) dias. 
    
7.7. O preço inicial proposto será de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
7.8. Na hipótese de serem apresentadas propostas sem a assinatura, estando presente o representante 
legal na sessão de abertura, a falta da assinatura poderá ser sanada pelo mesmo, até a etapa de 
cadastramento de propostas. 
 
7.9. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a 
prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus 
termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentemente erros formais. 
 
7.10. Os materiais e descartáveis devem ser entregues com o prazo mínimo de 75% da sua validade, 
contados da data de sua fabricação; 

 
7.11. Por se tratar de Licitação do tipo menor preço por item, serão totalmente  desclassificadas 
as propostas que consignarem  faturamento mínimo. 
 
 
8.     DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 02) 
8.1 - Do envelope N° 02 DOCUMENTAÇÃO, deverão constar os seguintes documentos: 
 
8.1.1. Habilitação Jurídica, por intermédio dos seguintes documentos: 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor  com a  última alteração contratual ou 
consolidação, devidamente registrado, e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos 
de eleição de seus administradores, devendo referido documento demonstrar a finalidade social de 
atuação no ramo pertinente ao objeto da presente licitação, bem como o capital social devidamente 
registrado e integralizado.   
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OBSERVAÇÃO: Os documentos mencionados especificamente nas alíneas “a” e “b”  só serão 
exigidos na fase de habilitação quando não apresentados no ato de credenciamento (ITEM 5 DO 
CREDENCIAMENTO). 

 
8.1.2. Qualificação Econômico-financeira, por intermédio do seguinte documento: 
a) Certidão negativa de ações de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e/ou extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio 
da pessoa física. A certidão deve estar em plena validade e, na hipótese da inexistência de prazo de 
validade a mesma deverá ser emitida com antecedência máxima de 90 (noventa) dias anteriores à 
abertura desta licitação. 
 
a.1) Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir 
de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" 
deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quando no SAJ. As duas certidões deverão ser 
apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade. (para empresas sediadas em 
Santa Catarina). 

 
8.1.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista, por intermédio dos seguintes documentos: 
a) Cópia do CNPJ/MF; 
 
b) Certidão  Negativa de Débitos Relativos aos tributos Federais e a Dívida  Ativa da União, emitida pela 
Receita Federal;   
 
c) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda do Estado (Tributos Estaduais) onde for  sediada a 
empresa.  
 
d) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda do  Município onde for sediada a empresa. 

 
e) Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) CRF, emitido pela 
Caixa Econômica Federal; 
 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT. 
 
8.1.4.  Qualificação Técnica, por intermédio  dos seguintes documentos: 
a) Autorização de Funcionamento para correlatos e/ou saneantes (AF) emitida pela ANVISA, exceto as 
indústrias, todas as demais empresas deverão apresentar a Autorização. A licitante deverá grifar com 
caneta marca texto colorida a resolução e a empresa em questão, para facilitar a visualização e o 
julgamento. 

 
b) Comprovação de aptidão da proponente, mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, de desempenho de atividades pertinentes e compatíveis 
com o objeto da presente licitação.   
 
c) Licença Sanitária em vigor emitida pela Vigilância Sanitária local;  
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8.5. Outros documentos: 
a).Declaração de Situação de Regularidade, anexo V, assinada por representante legal da proponente. 
 
b) Dados da pessoa responsável pela  assinatura da Ata de registro de Preços, anexo VI. 
 
8.2. Se o proponente interessado for da matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
se for filial, eles deverão ser da filial, à exceção daqueles documentos que, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 
 
8.3. Todos os documentos deverão ser apresentados em plena validade, podendo o Pregoeiro e a Equipe 
de Apoio, realizar consultas on-line via Internet, para verificar a sua autenticidade. 
 
8.4. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada 
por Tabelião de Notas, ou cópia não autenticada, desde que seja exibido o original, para autenticação 
pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, ou por publicações em órgãos da Imprensa Oficial. A autenticidade 
dos documentos pelo Pregoeiro ou Membros da Equipe de Apoio poderá ser feita durante a sessão, desde 
que as cópias estejam inseridas no envelope N° 02  DOCUMENTAÇÃO e o proponente apresente o 
original até o momento da análise de seus documentos. 
 
8.5. Os documentos expedidos via Internet e, inclusive aqueles outros apresentados, terão sempre que 
necessário suas autenticidades/validades comprovadas por parte do PREGOEIRO. 
 
8.6. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 
momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os 
documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada se o licitante 
não portar a comprovação da informação de que se trata. 
 
8.7. Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação  de documentos de habilitação que não 
tiverem sido entregues na sessão pública, e a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do 
proponente,  salvo se os mesmos estiverem de posse do Representante Credenciado e entregues na 
sessão pública. 
 
Observação: No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 43 § 1°, 
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal (item 8.1.3) alíneas "a" ao "e", o 
Pregoeiro, concederá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 
 
8.8. Após a análise da documentação apresentada, o Pregoeiro e os Membros da Equipe de Apoio 
rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado. 
 
8.9. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento àquele exigido no 
presente EDITAL  e seus ANEXOS. 
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9 . CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
9.1. A sessão pública para realização dos lances verbais será realizada na data, horário e local indicados 
neste edital, onde o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, adotará os seguintes procedimentos: 
 
9.2. Será desclassificada a proposta que, para viabilização, apresente vantagens ou subsídios que não 
estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes, assim como, as que 
não se enquadrem na conformidade com os requisitos estabelecidos no presente Edital. 
 
9.3. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais proponentes apresentaram propostas para 
o objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados. 
 
9.4. Havendo duas ou mais propostas com preços exatamente iguais, no início do certame, será efetuado 
sorteio a fim de identificar qual proponente terá preferência na oferta de lances verbais, conforme disposto 
nos parágrafos 2° e 3° do Art. 45, da Lei n° 8.666/93. 
 
9.5. Serão classificadas pelo Pregoeiro, a Proponente  que apresentar a proposta de menor preço e as  
demais cujas propostas estejam com preços superiores em até 10% (dez por cento) em relação à de 
menor preço, conforme disposto no inciso VIII do artigo 4°, da Lei n° 10.520/02. 
 
9.5.1. Caso não haja, no mínimo, 3 (três) propostas de preços nas condições definidas no subitem 
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até que haja  no máximo 3 (três), quaisquer que 
sejam os preços ofertados, conforme disposto no inciso IX do artigo 4°, da Lei n° 10.520/02. 
 
9.6. Às proponentes classificadas conforme estabelecido no subitem 9.5. ou no caso do item 9.5.1, será 
dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 
decrescentes em relação aos lances oferecidos pelas demais proponentes. 
 
9.7. O Pregoeiro convidará individualmente as proponentes classificadas, forma sequencial, a apresentar 
lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as demais, em ordem decrescente de 
valor. 
 
9.8.  A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará em exclusão 
do proponente da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo proponente, 
para efeitos de classificação das propostas para o item em disputa. 
 
9.9. Caso não se realize lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e classificada a oferta, 
exclusivamente pelo critério de menor preço por item. 
 
9.10.  O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao preço ofertado, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
9.11. No que diz respeito às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a aferição das propostas por 
elas apresentadas respeitará o disposto nos artigos 44  e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
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9.12.  Sendo aceitável a proposta de menor preço, serão abertos os envelopes contendo a documentação 
de habilitação dos proponentes que apresentarem as 03 (três) melhores propostas e verificar a 
regularidade das documentações apresentadas a fim de declarar o vencedor. 
 
9.13.  Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será o proponente declarado vencedor, 
sendo-lhe adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente licitação, sendo o procedimento licitatório 
encaminhado à AUTORIDADE COMPETENTE para  homologação do resultado final do pregão. 
 
9.14.  Se a proposta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação 
da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma  proposta 
que atenda ao Edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do 
certame. 
 
9.15.  A data referência a ser considerada para a análise das condições de habilitação, na hipótese de  
haver outras sessões, será aquela utilizada para o recebimento dos envelopes, devendo, contudo, serem 
sanadas, anteriormente à contratação, quaisquer irregularidades decorrentes do vencimento do 
documento que se apresentem após aquela data. 
 
9.16. Reserva-se ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio o direito de promover diligências destinadas a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, em qualquer fase de seu andamento. 
 
9.17.  Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá suspender o Pregão e 
estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para recebimento de novas 
propostas. 
 
10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
10.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de menor preço por item, desde que 
atendidas todas as especificações constantes deste  Edital. 
 
11. DOS RECURSOS 
11.1. Ao final da sessão, declarado o vencedor, qualquer proponente poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando as demais proponentes desde logo intimadas para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
 
11.1.1. A licitante que desejar interpor recurso deverá manifestar-se por escrito em papel fornecido pelo 
Pregoeiro, onde reduzirá a termo a síntese dos motivos para a futura impetração de recurso, indicando 
de forma clara e objetiva os atos e decisões que pretende impugnar. 
 
11.1.2. A manifestação da licitante será transcrita para a ATA de Sessão, ficando a empresa cientificada 
que as razões de recurso ficam vinculadas a sua manifestação na sessão. 
 
11.1.3. O Pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados, propostos por que não 
tem poderes ou apresentação de razões de recurso diversa da intenção de recurso apresentada na 
sessão implicará no não conhecimento do Recurso na parte em que inovou, negando-lhes deste modo, 



FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTÔNIO 
CNPJ 84.264.217/0001-07          Fone/Fax (0xx47) 3652-2033 
 

Rua Alois Tyszka, 250                           -                Centro 
 

CEP- 89.340-000         -         I T A I Ó P O L I  S     -     S C 

 

11 

 

processamento, devendo tal decisão, com seu fundamento, ser consignada em ata. 
 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da proponente importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.  
 
11.2.1. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
11.2.2. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
11.3. Os recursos ou contrarrazões de recursos deverão ser protocolados em documento original 
diretamente no Departamento de Compras e Licitações situado à Av.  Getúlio Vargas, nº 308, 3° Piso, no 
bairro Centro, na cidade de Itaiopolis, estado de Santa Catarina, no horário de expediente da Prefeitura 
das 8h às 12h e das 13h às 17h.  
Observação: Também serão reconhecidos os recursos e/ou contrarrazões enviados por  e-mail desde 
que remetidos tempestivamente enviados por SEDEX. 
 
11.3.1. A Administração não se responsabiliza pela falha na entrega dos recursos ou contrarrazões, uma 
vez que a entrega é opcional e de responsabilidade exclusiva da interessada. 
 
11.3.2. Não serão conhecidos recursos ou contrarrazões de recursos protocolados fora do prazo 
estabelecido no Edital, ou ainda protocolados fora do expediente do Departamento de Compras e 
Licitações do Município. 
 
11.4. Na contagem dos prazos estabelecidos para apresentação de recursos ou contrarrazões de 
recursos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias úteis e o 
horário de expediente do Departamento de Compras e Licitações. 
 
11.5. O Departamento de Compras e Licitações do Município atende em dias úteis das 8h às 12h e das 
13h às 17h. 
 
11.6. Decididos os recursos, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação a proponente 
vencedora.  
 
12.7. O Pregoeiro poderá indeferir o pedido de prazo para apresentação do recurso se os fundamentos 
forem claramente inconsistentes e/ou meramente protelatórios.  
 
11.8. Os recursos serão dirigidos a autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá 
reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-los à autoridade superior, 
devidamente instruídos, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.  
 
12.  DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora de menor preço por item, desde que 
atendidas todas as especificações constantes deste Edital. 
 
12.2. O objeto deste Pregão será adjudicado, pelo valor do item, ao proponente cuja proposta seja 
declarada vencedora. 
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12.3. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o UNITÁRIO. 

 
13.  DA HOMOLOGAÇÃO 
13.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO. 
 
13.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação das proponentes 
adjudicatárias para assinar a Ata de Registro de Preços. 

 
14.  CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO 
14.1. Os itens objeto deste PREGAO serão registrados em Ata de Registro de Preços e contratados 
consoante as regras próprias do Sistema. Não sendo assinada a Ata de Registro de Preços, poderá o 
órgão licitante convocar as outras proponentes classificadas, ao preço do primeiro, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital, no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 1617, 
de 01 de outubro de 2015 observada a ampla defesa e o contraditório. 
 
14.2. A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de convocação expedida pelo Setor de Compras 
e Licitações, sita à Avenida Getúlio Vargas, 308, Centro – Itaiópolis/SC. 
 
14.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante 
o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela licitante. Não havendo decisão, a 
assinatura da Ata de Registro de Preços deverá ser formalizada até o 5º (quinto) dia útil, contado da data 
de convocação. 
 
14.4. A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos ou aceitar/retirar o 
instrumento equivalente dela decorrente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatária, sujeitando-se às sanções previstas 
no item 15 e subitens. 
 
14.5. No caso do proponente não apresentar situação regular no ato das solicitações, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, serão convocados os proponentes remanescentes na seguinte ordem: 
a) As empresas que, na sessão de Pregão, assinaram a Ata de Registro de Preços nas mesmas 
condições do primeiro colocado; 
b) Na ausência, impossibilidade ou recusa das empresas nas condições da alínea anterior, as que vierem 
a assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocadas; 
 
14.6. A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecida a legislação 
pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições. 
 
14.7. O Município monitorará, pelo menos trimestralmente o preço dos materiais e descartáveis,  avaliará 
o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens. 
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15. DA VIGÊNCIA 
15.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. 
 
16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1. A proponente estará sujeita a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho, sem 
prejuízo da faculdade de rescisão e eventuais perdas e danos, apuradas na forma da legislação em vigor, 
quando: 
a) Houver desistência do fornecimento dos materiais e descartáveis após a adjudicação da licitação; 
b) Não for entregue os materiais e descartáveis no prazo estabelecido neste Edital; 
c) Ocorrer o descumprimento de quaisquer disposições editalícias ou contratuais. 
 
16.2. A inadimplência sujeitará o fornecedor a uma das seguintes sanções administrativas, aplicáveis na 
forma da Lei, após a instauração de processo administrativo: 
a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho; 
c) Suspensão do direito de licitar com a Fundação Hospitalar Municipal santo Antônio, pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 7° da Lei n° 10.520/02; 
d) Expedição de declaração de inidoneidade com a consequente exclusão do quadro de fornecedores e 
cancelamento de seu registro cadastral.  
 
16.3.   Nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520/02, se a proponente, convocada dentro prazo de validade 
de sua proposta, 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 ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação  e da ampla defesa, ficará impedido de licitar 
com o Fundo Municipal da Saúde de Itaiópolis-SC, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 
 
16.4. A aplicação das sanções estabelecidas nos itens 16.2 e 16.3 compete a Autoridade Competente. 
 
16.5. As sanções decorrentes do processo administrativo serão publicadas no Diário Oficial do Estado de 
Santa Catarina. 
 
16.6. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a responsabilização da proponente 
inadimplente por eventuais perdas ou danos causados a Prefeitura – Fundação Hospitalar Municipal 
Santo Antônio. 
 
16.7. No processo de aplicação das sanções é assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
 
17.  DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
17.1. Os itens registrados objeto deste PREGÃO serão entregues em perfeitas condições de uso, nos 
exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, sem qualquer despesa 
adicional. 

17.2. Os materiais e descartáveis devem ser entregues com o prazo mínimo de 75% da sua validade, 
contados da data de sua fabricação; 
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17.3. Em caso de diferença de quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua 
complementação no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, 
ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções previstas no item 15 e subitens deste Edital. 

17.4. Sempre que houver impossibilidade de atendimento com a marca do produto contemplado no 
contrato, caberá a empresa fornecedora comunicar imediatamente a Fundação Hospitalar Municipal 
Santo Antônio  e oferecer marcas alternativas, por escrito, ficando a critério da Fundação Hospitalar 
Municipal Santo Antônio aceitar ou não a substituição; 
17.5. O objeto deste pregão será fornecido de acordo com os pedidos formalizados através da solicitação 
ou requisição, segundo a necessidade da contratante, em dias úteis, no horário das 08:00 às 11:30 horas 
e das 13:00 às 16:00 horas no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, após a solicitação, neste 
endereço: Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio, sita à Rua Alois Tyszka, nº 250, CEP 89340-
000, Centro, Itaiópolis/SC. 

17.5.1.   A recusa de entrega na forma acima descrita, implicará em infração contratual, permitindo que a  
Contratante rescinda o contrato, nos termos da lei 8.666/93. 

 
18.  FORMA DE PAGAMENTO 
18.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o fornecimento dos materiais e 
descartáveis, mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, devidamente certificado pelo órgão 
competente, recebedor do objeto licitado. 
 
18.2. Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal Eletrônica, esta 
será devolvida à proponente para as devidas correções. 
 
18.3. A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para 
cobrir despesas com multas, indenizações à terceiros e outras de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
18.4. O pagamento será realizado em conta corrente junto ao Banco do Brasil. Para conta corrente de 
outros bancos poderá haver cobrança de tarifa (conforme tabela vigente do Banco do Brasil).  
 
18.5. Para emissão da  Nota Fiscal Eletrônica deverá, obrigatoriamente, estar descrito a 
quantidade, lote, validade e marca dos produtos. 
 
19. DAS OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE VENCEDORA 
a) Fazer a entrega dos materiais e descartáveis, em parcelas, conforme necessidade de consumo; 
b) entregar  a quantidade requisitada, em parcelas de acordo com a necessidade do Fundo Municipal da 
Saúde, num prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos; 
c) entregar a quantidade dos materiais e descartáveis solicitados, mediante solicitação ou apresentação 
de requisição, assinada pelo responsável pelo setor; 
d) emitir Nota Fiscal Eletrônica para apresentação à CONTRATANTE, relativamente a cada entrega dos 
materiais e descartáveis; 
e) arcar com eventuais prejuízos causados ao Contratante e/ou terceiros, provocados, por ineficiência ou 
irregularidade cometidas por seus empregados, filiados ou prepostos, na entrega dos materiais e 
descartáveis contratados; 
f) Efetuar o pagamento de todos os seguros, impostos, taxas, obrigações trabalhistas e demais despesas 
e tributos pertinentes aos materiais e descartáveis objeto da licitação. 
 



FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTÔNIO 
CNPJ 84.264.217/0001-07          Fone/Fax (0xx47) 3652-2033 
 

Rua Alois Tyszka, 250                           -                Centro 
 

CEP- 89.340-000         -         I T A I Ó P O L I  S     -     S C 

 

15 

 

20.  DAS  OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
a) apresentar requisição antes do fornecimento dos materiais e descartáveis conforme quantidade 
necessária; 
b) manter controle interno das quantidades dos materiais e descartáveis fornecidos e consumidos, até a 
conclusão da presente Ata de Registro de Preços; 
c) efetuar o pagamento conforme definido no Edital. 

 
21.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1. Da reunião ora realizada para o recebimento dos envelopes, oferecimento de lances e verificação 
da documentação da proponente habilitada, todas especificamente delineadas neste Edital, será lavrada 
ata circunstanciada que mencionará todas as proponentes, as propostas apresentadas, as reclamações 
e impugnações feitas e as demais ocorrências que houver durante a realização do certame, devendo a 
ata ser assinada pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, bem como pelas proponentes ainda presentes 
ao final da reunião. 
 
21.2. A presente licitação não importa necessariamente em contratação. Poderá ser revogada, no todo 
ou em parte, pelo Prefeito, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente, devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo ser anulada de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, se houver ilegalidade. 
 
21.3. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na proposta e documentação, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 
 
21.4. Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não poderão alegar. 
 
21.5. A  participação da proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.  
 
21.6.  Será comunicada por escrito, às empresas que retirarem o Edital, qualquer alteração que importe 
em modificação em seus termos, que venha a ocorrer nele ou em seus anexos. 
 
21.7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas 
e documentação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 
a formulação das propostas. 
 
21.8.  Recomenda-se as proponentes que estejam no local indicado do preâmbulo deste Edital, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) minutos do horário previsto. 

 
21.9.  Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização da 
licitação na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, 
para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, subsequente ao ora fixado. 
 
21.10.  Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos serão dirimidas pelo Pregoeiro, no endereço mencionado 
no Item 4.1 ou através do telefone (047) 3652- 2211. 
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21.11 .  O Foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação é o da Comarca de 
Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, com renúncia prévia e expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.  
 
22.  ANEXOS DO EDITAL 
a) ANEXO I -  Termo de Referência 
b) ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços 
c) ANEXO III – Modelo de  Credenciamento  
d) ANEXO IV – Modelo de Declaração de Habilitação 
e) ANEXO V - Declaração de Situação de Regularidade   
f) ANEXO VI - Declaração  - para assinatura da Ata de Registro de Preços 
g) ANEXO  VII – Minuta da Ata de Registro de Preço 
 
 

Itaiópolis/SC, 12/02/2020. 
 

_______________________________________ 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 

FELIPE TAVARES 
Administrador Hospitalar - Interino 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2020 
 

 
1. DO OBJETO  
Registro de Preços para aquisição de Materiais e Descartáveis para uso na Fundação Hospitalar 
Municipal Santo Antônio de Itaiopolis. 
 
 
2. ITENS DA LICITAÇÃO 

 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Qtd 
licita. 

Marca Valor 
unitário  

Valor 
total  

1 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PACOTE C/ 100 

UNIDADES . 

PCT   150   4,2738  641,07 

2 ÁCIDO PERACÉTICO, Ácido Peracético: solução para 

desinfecção química de alto nível em artigos semicríticos de 

serviços de saúde: concentração de 0,09% a 0,2%; para 

pronto uso; ação rápida e efetiva em desinfecção de artigos 

semi-críticos com eficácia comprovada através de laudos e 

testes; pH entre 5.5 a 7.0 que indique neutralidade; 

biodegradável; atóxico; odor leve; não corrosivo a metais 

não ferrosos (ativador/inibidor de corrosão, comprovação de 

laudos e testes) acompanhado de coadjuvante/adjuvante, 

atividade mínima de 14 dias; fornecimento de fita reagente 

que possibilite avaliação da concentração de eficácia da 

solução (30 fitas para cada galão de solução) com 

metodologia comprovada de reação de forma a garantir que 

a mudança de coloração da tira traduza a concentração 

preconizada para a solução ter ação desinfectante. As 

embalagens e tampas dos produtos deverão ser, em todas as 

suas partes, resistentes a fim de manter as propriedades do 

produto e impedir rupturas e perdas durante o transporte e 

manipulação. O produto deve possuir os seguintes 

documentos: Registro no Ministério da Saúde ou da cópia do 

DOU, cópia autenticada dos resultados dos laudos técnicos 

(microbiológico, toxicológico e químico); laudo de 

irritabilidade dérmica e ocular; laudo de eficácia contra 

micobactérias (M. massiliense, M. abscessus e M. 

fortuitum), de laboratório oficial credenciado pelo Ministério 

da Saúde conforme legislação que define laboratório oficial 

(decreto nº 79094 de 05/01/77, lei sanitária 6360 de 

23/09/96) e registro de “boas práticas”. A empresa vencedora 

LT    125  76,8683  9.608,54 
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deverá proporcionar treinamento quanto à utilização do 

produto na Fundação Hospitalar Santo Antônio de Itaiópolis 

SC que utilizará o produto. Observação: em caso de 

necessidade de desativação do produto para descarte, o  Lt 

125 76,8683 9.608,5375  fornecimento do produto para este 

fim deverá ser fornecido juntamente com o item adquirido. 

3 Água oxigenada 10 volumes-Peróxido de Hidrogênio 3% 

frascos 100 ml 

FR   20   1,9803  39,61 

4 AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5. AGULHA 

DESCARTAVEL 13 X 4,5. Embalagem única, de fácil 

abertura, esterilizada a óxido de etileno. Embaladas 

individualmente. Apresentação: Caixa com 100 unidades. 

CX    130   8,4392  1.097,10 

5 AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5.   AGULHA 

DESCARTAVEL 20 X 5,5.  Embalagem única, de fácil 

abertura, esterilizada a óxido de etileno. Embaladas 

individualmente. Apresentação: Caixa com 100 unidades  

CX    100   9,6525  965,25 

6 AGULHA DESCARTAVEL 25  X 7.  AGULHA 

DESCARTAVEL 25  X 7. Embalagem única, de fácil 

abertura, esterilizada a óxido de etileno. Embaladas 

individualmente. Apresentação: caixa com 100 unidades. 

CX    200   9,0049  1.800,98 

7 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8.  AGULHA 

DESCARTAVEL 25 X 8. Embalagem única, de fácil 

abertura, esterilizada a óxido de etileno. Embaladas 

individualmente. Apresentação: caixa com 100 unidades. 

CX    200   8,8985  1.779,70 

8 AGULHA DESCARTAVEL 30  X  8.  AGULHA 

DESCARTAVEL 30  X  8. Embalagem única, de fácil 

abertura, esterilizada a óxido de etileno. Embaladas 

individualmente. Apresentação: caixa com 100 unidades. 

CX    30   8,6669  260,01 

9 AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12. AGULHA 

DESCARTÁVEL 40 X 12. Embalagem única, de fácil 

abertura, esterilizada a óxido de etileno. Embaladas 

individualmente. Apresentação: caixa com 100 unidades. 

CX    600   12,468  7.480,80 

10 ALCOOL 70 % 1000 ML LT    700   6,8623  4.803,61 

11 Álcool Gel 70 %-1000 ml,é um produto de higienização a 

seco das mãos de profissionais da área da saúde, 

LT.   130   

10,8612 

 1.411,96 

12 ALGODÃO HIDRÓFILO, Algodão hidrófilo. Constituído 

de fibras 100% algodão alvejado, isento de impurezas, 

macio, com boa capacidade de absorção e retenção de 

líquidos, embalado em rolos com 500 gramas, com camadas 

sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme 

entre 01 a 1,50 cm e regularmente compacto, enrolado em 

papel azul apropriado em toda sua extensão, medindo 

aproximadamente 22 cm de largura, conforme dados 

ROLO 300  15,3927  4.617,81 
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constantes nas normas ABNT NBR 14.635/00, validade do 

produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto 

interno e os dados externos de identificação conforme 

portaria Inmetro. Registro do produto conforme RDC 185/01 

emitido pela ANVISA dentro do prazo de Validade. Não 

estéril. 

13 ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,80M - 13 FIOS  - PCT 

COM 12 UNIDADES 
PCT   80   9,4018  752,14 

14 ALGODAO ORTOPEDICO 12CM X 1,80M - 13 FIOS - PCT 

COM 12 UNIDADES 
PCT   80   

12,3198 

 985,58 

15 ALGODAO ORTOPEDICO 15CM  X 1,80M - 13 FIOS - PCT 

COM 12 UNIDADES 
PCT   80   

16,4694 

 1.317,55 

16 ALGODAO ORTOPEDICO 6 CM  X  1,80 M - 13 FIOS - PCT 

COM 12 UNIDADES 
PCT   80   9,00  720,00 

17 ALGODAO ORTOPEDICO 8 CM  X  1,80 M - 13 FIOS - PCT 

COM 12 UNIDADES 
PCT   80   7,6734  613,87 

18 Almotolia escura bico reto 250 ml cor âmbar,graduado em 

alto relevo, 

UN 30   3,6004  108,01 

19 Almotolia transparente  bico reto 250 ml transparente (cor 

natural) graduado em alto relevo, 

UN 50   3,5925  179,62 

20 Almotolia transparente  bico reto 500 ml transparente (cor 

natural) graduado em alto relevo, 

UN 50   4,2379  211,90 

21 ATADURA GESSADA 10CM X 3M - PCT C/ 12 UNIDADES PCT   50  31,7505  1.587,52 

22 ATADURA GESSADA 12CM X 3M  -  PCT C/ 12 UNIDADES PCT   50   

39,7186 

 1.985,93 

23 ATADURA GESSADA 15CM X 3M -  PCT C/ 12 UNIDADES PCT   50  43,9574  2.197,87 

24 ATADURA GESSADA 20CM X 3M  -  PCT C/ 12 UNIDADES PCT   30   60,723  1.821,69 

25 ATADURA GESSADA 6 CM X 2M - PCT COM 12 UNIDADES PCT   30  16,3518  490,55 

26 ATADURA GESSADA 8 CM X 2  M - PCT COM 12 

UNIDADES 
PCT   30   

20,0772 

 602,32 

27 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA - PCT COM 10 

UNIDADES 
PCT   150   

19,6723 

 2.950,84 

28 BACIA INOX 35  X  7,2 CM UND 3   9,9885  29,97 

29 Cadarço sarjado branco 10 mm x 10 mm para fixação de tubo 

endotraqueal. 

ROLO 50   3,024  151,20 

30 CAMPO OPERATÓRIO COM CADARÇO 4 CAMADAS 23 X 

25CM  PCT COM 50 PEÇAS, 
PCT   2   48,18  96,36 

31 CAMPO OPERATORIO COM CADARÇO 4 CAMADAS 50 X 

45 CM PCT COM  50 PEÇAS 
PCT   2   

105,764 

 211,53 

32 CANULA DE GUEDEL JOGO COM 06 PEÇAS Nº 0, 1, 2, 3, 4, 

5 
JOGO  2   

20,7039 

 41,41 

33 CATETER PARA OXIGENIO COM ALÇA - TIPO OCULOS 

ADULTO 
UN 600   1,4152  849,12 
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34 CATETER PARA OXIGENIO COM ALÇA TIPO OCULOS 

INFANTIL Nº 12 
UN 200   0,8203  164,06 

35 CLAMP 

UMBILICAL,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL,EMBALADO 

INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 

UN 30   0,5319  15,96 

36 Clorexidina 0,5% - solução Alcoólica-100 ml FR   200   3,1209  624,18 

37 Clorexidina 2% Solução Aquosa, antisséptico tópico, 100 ml FR   600   3,675  2.205,00 

38 Clorexidina 2% Solução com Tensoativos 100 ml FR   800   3,56  2.848,00 

39 COLAR CERVICAL G (ESPUMA) UN 3   12,261  36,78 

40 COLAR CERVICAL M (ESPUMA) UN 3   

20,8006 

 62,40 

41 COLAR CERVICAL P (ESPUMA) UN 3   9,1386  27,42 

42 Colchão caixa de ovo- solteiro D33 UN 2   63,95  127,90 

43 COLETOR  13 LITROS  PARA  MATERIAL 

PERFURANTES/CORTANTES CAIXA COM 10 

UNIDADES 

CX    100   47,353  4.735,30 

44 Coletor de urina sistema aberto 1200 ml Coletor de urina 

sistema aberto 1200 ml Conector para sonda uretro-vesicais; 

pinça corta fluxo; tubo extensor; cordel para sustentação ao 

leito e deambulação do paciente; frasco coletor em PVC 

translúcido, com capacidade para 1200 ml e escala graduada; 

Embalagem em filme deve conter os dados de identificação, 

validade, descrição do produto e instruções de uso, tudo 

conforme determinação da ANVISA. 

UN 20   4,2699  85,40 

45 Coletores para urina sistema fechado 2 litros, Coletores p/ 

urina sistema fechado - 2 litros – frente transparente com 

escala de volume impressa de forma legível; parte de trás 

leitosa facilitando leitura e visualização do aspecto da urina; 

suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça 

cordão com 40 cm; tubo de PVC com 110 cm, transparente, 

atóxico, flexível, isento de dobras, com pinça corta fluxo; 

ponto para coleta de urina com membrana de látex, auto-

vedante; conector universal com ajuste para as sondas 

vesicais, com tampa protetora atóxica, apirogênica e 

descartável; embalada individualmente em papel grau 

cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com 

abertura em pétala; esterilizada em óxido de etileno; 

validade: 3 anos após esterilização. Possuir registro na 

ANVISA. 

UN 360   3,9411  1.418,80 

46 COMADRE INOX 3,5 LITROS UN 3  167,1766  501,53 

47 DETECTOR FETAL PORTÁTIL  DETECTOR FETAL 

PORTÁTIL - gabinete em ABS, botão liga ou desliga com 

regulagem de intensidade do volume, ciclagem de 6.000 a 

UN 1  879,924  879,92 



FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTÔNIO 
CNPJ 84.264.217/0001-07          Fone/Fax (0xx47) 3652-2033 
 

Rua Alois Tyszka, 250                           -                Centro 
 

CEP- 89.340-000         -         I T A I Ó P O L I  S     -     S C 

 

21 

 

60.000. Frequência de 2,0 a 2,25MHz., faixa de medida do 

BFC de 50 a 240bpm, compartimento para a bateria na parte 

inferior interna, alimentação por 02 baterias de 9 v, LED 

indicador de bateria fraca localizada no painel frontal, 

acompanha fone de ouvido biauricular para ausculta 

individual, estojo de couro sintético, dimensões: (L. P. A) 85 

x 45 x 19 0mm, peso líquido: 360 gr. Garantia de 02 anos 

contra defeitos de fabricação. Registro no Ministério da 

Saúde. Apresentar catálogo junto com a proposta. 

48 DETERGENTE MULTIENZIMATICO  1000 ML LT    50  24,2412  1.212,06 

49 Dreno de penrose nº1,estéril,sem gaze,CX com 12 und. CX    2   4,0025  8,00 

50 Dreno de penrose nº2,estéril,sem gaze,CX com 12 und. CX    2   4,1535  8,31 

51 Dreno de penrose nº3,estéril,sem gaze,CX com 12 und. CX    2   3,266  6,53 

52 Dreno de penrose nº4,estéril,sem gaze,CX com 12 und. CX    2   3,9865  7,97 

53 DRENO DE SUCÇÃO DE TÓRAX Nº 26 DRENO DE SUCÇÃO 

DE TÓRAX ESTÉRILIZADO EM OXIDO DE ETILENO; 

EMBALAGEM PRIMÁRIA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 

TUBO EM PVC CRISTAL COM FILETE RADIOPACO, 

MULTIPERFURADO COM FUROS OBLONGOS COM 

EXTREMIDADES ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS 

Nº 26  

UN 10   7,4451  74,45 

54 DRENO DE SUCÇÃO DE TÓRAX Nº 28 DRENO DE SUCÇÃO 

DE TÓRAX ESTÉRILIZADO EM OXIDO DE ETILENO; 

EMBALAGEM PRIMÁRIA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 

TUBO EM PVC CRISTAL COM FILETE RADIOPACO, 

MULTIPERFURADO COM FUROS OBLONGOS COM 

EXTREMIDADES ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS  

Nº 28  

UN 10   6,5429  65,43 

55 DRENO DE SUCÇÃO DE TÓRAX Nº 30 DRENO DE SUCÇÃO 

DE TÓRAX ESTÉRILIZADO EM OXIDO DE ETILENO; 

EMBALAGEM PRIMÁRIA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 

TUBO EM PVC CRISTAL COM FILETE RADIOPACO, 

MULTIPERFURADO COM FUROS OBLONGOS COM 

EXTREMIDADES ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS 

Nº 30   

UN 10   6,3104  63,10 

56 DRENO DE SUCÇÃO DE TÓRAX Nº 32 DRENO DE SUCÇÃO 

DE TÓRAX ESTÉRILIZADO EM OXIDO DE ETILENO; 

EMBALAGEM PRIMÁRIA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 

TUBO EM PVC CRISTAL COM FILETE RADIOPACO, 

MULTIPERFURADO COM FUROS OBLONGOS COM 

EXTREMIDADES ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS 

Nº 32  

UN 10   6,6155  66,16 

57 DRENO DE SUCÇÃO DE TÓRAX Nº 34 DRENO DE SUCÇÃO 

DE TÓRAX ESTÉRILIZADO EM OXIDO DE ETILENO; 

EMBALAGEM PRIMÁRIA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 

UN 4   4,2385  16,95 
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TUBO EM PVC CRISTAL COM FILETE RADIOPACO, 

MULTIPERFURADO COM FUROS OBLONGOS COM 

EXTREMIDADES ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS 

Nº 34 

58 ELETRODO ECG COM GEL DESCARTAVEL  ADULTO UN 10.000   0,4135  4.135,00 

59 EQUIPO ESPECIAL,APLICAÇÃO PARA IRRIGAÇÃO 

CONTÍNUA, Equipo especial, aplicação: p/ irrigação 

contínua, número vias: duas vias, material: PVC cristal, 

comprimento: mín. 140 cm, tipo ponteira: ponta perfurante 

c/ tampa cada via, tipo pinça: clamp central, corta fluxo todas 

vias, tipo conector: conector escalonado. Com Urostop 

(tampa). 

UN 50   2,4077  120,38 

60 EQUIPO MACRO GOTAS FOTOSSENSÍVEL 

COMPLETO Equipo macro gotas fotossensível completo, 

para administração de medicamentos parenterais 

fotossensíveis componta perfurante, tampa protetora, 

válvula de ar com filtro de partículas, regulador de fluxo, 

tubo flexível, conectores luer slip. 

UN 200   1,5418  308,36 

61 EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO EQUIPO 

MACROGOTAS COMPLETO, COM PONTA PERFURANTE, 

TAMPA PROTETORA, INJETOR LATERAL, VÁLVULA DE 

AR COM FILTRO DE PARTICULAS, REGULADOR DE 

FLUXO, TUBO FLEXIVEL, CONECTOR LUER SLIP, 

UN 12.00

0 

  1,3492  16.190,40 

62 EQUIPO MICROGOTAS EQUIPO MICROGOTAS, COM 

PONTA PERFURANTE, TAMPA PROTETORA, VÁLVULA 

DE AR COM FILTRO DE PARTICULAS, REGULADOR DE 

FLUXO, TUBO FLEXIVEL, CONECTOR LUER SLIP, 

UN 100   1,7203  172,03 

63 EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, Equipo para 

alimentação enteral, macro gotas, estéril, fabricado em PVC 

flexível, possuir ponta perfurante com tampa protetora, 

câmara de gotejamento; possuir pinça rolete que garantia de 

precisão no controle de gotejamento; possuir tubo na cor 

Azul afim de evitar a conexão acidental com o acesso 

venoso; Conectores luer slip, Atóxico e apirogênico; 

Descartável e de uso único. 

UN 3.000   1,3218  3.965,40 

64 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO RESISTENTE A 

QUEDAS Esfigmomanometro resistente à quedas e livre de 

látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra grande para 

rápida insuflação do manguito acoplado ao manômetro. 

Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. 

Manômetro moldado aço proporcionando durabilidade e 

absorção de impactos e choques com tecnologia suiça. 

Deverá atender as normas anti- impacto. Possuir laudo 

técnico do ipem (INMETRO) com certificação de aferição 

UN 6   247,50  1.485,00 
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individual. Garantia 5 anos contra defeitos de calibração após 

a data de compra. As informações devem ser comprovadas 

através do catálogo original do produto registrado na 

ANVISA, o qual deverá acompanhar a proposta. Deverá 

acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com 

manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento 

e manual de instruções em português. Braçadeira:adulto:26 a 

32 cm. 

65 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL RESISTENTE A 

QUEDA Esfigmomanometro resistente à quedas e livre de 

látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra grande para 

rápida insuflação do manguito acoplado ao manômetro. 

Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. 

Manômetro moldado aço proporcionando durabilidade e 

absorção de impactos e choques com tecnologia suiça. 

Deverá atendes as normas anti- impacto. Possuir laudo 

técnico do ipem (INMETRO) com certificação de aferição 

individual. Garantia 5 anos contra defeitos de calibração após 

a data de compra. As informações devem ser comprovadas 

através do catálogo original do produto registrado na 

ANVISA, o qual deverá acompanhar a proposta. Deverá 

acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com 

manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento 

e manual de instruções em português. Braçadeira:infantil: 

12-17 cm. 

UN 1  251,207  251,21 

66 ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL Espaçador Adulto e 

Infantil para aplicação de medicamento aerosol – ser 

compatível com todos os dispensadores de medicamento 

aerossol. Com máscaras extramacias e válvula dupla (no tubo 

e máscara). Possuir dois tamanhos de máscaras para 

adaptação em qualquer tamanho de rosto. 

UN 10  21,6861  216,86 

67 ESPARADRAPO COM CAPA 10 X 4,5CM UN 500   8,6811  4.340,55 

68 ESTETOSCOPIO ADULTO  ESTETOSCOPIO ADULTO 

- fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de 

baixa e alta frequência girando o lado do auscultador.  

Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do 

paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. 

Todas as partes do produto devem ser isentos de látex. O 

equipamento deverá acompanhar um identificador de 

propriedade para encaixe no Y do tubo. Deverá vir 

sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a 

campânula. Garantia mínima de três anos comprovada 

UN 6  21,1457  126,87 
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através do manual registrado na ANVISA. Apresentar 

catálogo junto com a proposta. 

69 ESTETOSCOPIO INFANTIL  ESTETOSCÓPIO 

INFANTIL - fabricado em aço inoxidável, que permita 

auscultar sons de baixa e alta frequência girando o lado do 

auscultador.  Revestimento da borda anti-frio para maior 

conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao 

tubo de PVC. Todas as partes do produto devem ser isentos 

de látex. O equipamento deverá acompanhar um 

identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. 

Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma 

membrana para a campânula. Garantia mínima de três anos 

comprovada através do manual registrado na ANVISA. 

Apresentar catálogo junto om a proposta. 

UN 2  19,4896  38,98 

70 EXTENSÃO PARA ASPIRADOR - SILICONE Nº 203 MT    60   7,8276  469,66 

71 FIAT CATGUT SIMPLES Nº 0 COM 70 A 75 CM DE 

COMPRIMENTO, Fio catgut simples nº 0, com 70 a 75 cm 

de comprimento, com agulha 4 cm, 3/8 de circulo – agulha 

cilíndrica com calibre proporcional ao fio, estéril, 

descartável, embalada individualmente em forma de sache 

com abertura asséptica, que não permita a perfuração 

garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a 

embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando 

na embalagem dados de identificação, lote, data de 

esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, 

acondicionados em recipiente que garanta a integridade do 

produto. Conforme legislação vigente. Cx com 24 unidades 

CX    2  102,491  204,98 

72 FIO CATGUT CROMADO Nº 0,COM 70 A 75 CM DE 

COMPRIMENTO Fio catgut cromado nº 0, com 70 a 75 cm 

de comprimento, com agulha 3 cm, 3/8 de circulo, triangular 

com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, 

embalada individualmente em forma de sache com abertura 

asséptica, que não permita a perfuração garantindo a 

esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem 

deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na 

embalagem dados de identificação, lote, data de 

esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, 

acondicionados em recipiente que garanta a integridade do 

produto. Conforme legislação vigente. Cx com 24 unidades. 

CX    2  122,234  244,47 

73 FIO CATGUT CROMADO Nº 3-0 COM 70 A 75 CM DE 

COMPRIMENTO, Fio catgut cromado nº 3-0, com 70 a 

75cm de comprimento, com agulha 3 cm, 3/8 de circulo, 

triangular com calibre proporcional ao fio, estéril, 

CX    2  100,034  200,07 
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descartável, embalada individualmente em forma de sache 

com abertura asséptica, que não permita a perfuração 

garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a 

embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando 

na embalagem dados de identificação, lote, data de 

esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, 

acondicionados em recipiente que garanta a integridade do 

produto. Conforme legislação vigente. Cx com 24 unidades. 

74 FIO CATGUT CROMADO Nº 5-0 COM 70 A 75 CM DE 

COMPRIMENTO, Fio catgut cromado nº 5-0, com 70 a 75 

cm de comprimento, com agulha 2 cm, 3/8 de circulo, 

triangular com calibre proporcional ao fio, estéril, 

descartável, embalada individualmente em forma de sache 

com abertura asséptica, que não permita a perfuração 

garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a 

embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando 

na embalagem dados de identificação, lote, data de 

esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, 

acondicionados em recipiente que garanta a integridade do 

produto. Conforme legislação vigente. Cx com 24 unidades. 

CX    2  152,667  305,33 

75 FIO CATGUT SIMPLES Nº 2-0 COM 70 A 75 CM DE 

COMPRIMENTO, Fio catgut simples nº 2-0, com 70 a 75 

cm de comprimento, com agulha 3 cm, 3/8 de circulo – 

agulha cilíndrica com calibre proporcional ao fio, estéril, 

descartável, embalada individualmente em forma de sache 

com abertura asséptica, que não permita a perfuração 

garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a 

embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando 

na embalagem dados de identificação, lote, data de 

esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, 

acondicionados em recipiente que garanta a integridade do 

produto. Conforme legislação vigente. Cx com 24 unidades. 

CX    2  117,462  234,92 

76 FIO CATGUT SIMPLES Nº 3-0 COM 

APROXIMADAMENTE 70 A 75 CM DE 

COMPRIMENTO,  Fio catgut simples nº 3-0, com 

aproximadamente 70 a 75 cm de comprimento, com agulha 

3 cm, 3/8 de circulo – agulha cilíndrica com calibre 

proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada 

individualmente em forma de sache com abertura asséptica, 

que não permita a perfuração garantindo a esterilização e 

prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a 

retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de 

identificação, lote, data de esterilização, procedência, 

CX    2  117,462  234,92 
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validade, apresentar registro MS, acondicionados em 

recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme 

legislação vigente. Cx com 24 unidades. 

77 FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO COM AGULHA Fio 

cirúrgico de algodão, cor preta/azul, espessura 0, com 

aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha 3 cm, 

3/8 de circulo, triangular, estéril, descartável, embalada 

individualmente em forma de sache com abertura asséptica, 

que não permita a perfuração garantindo a esterilização e 

prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a 

retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de 

identificação, lote, data de esterilização, procedência, 

validade, apresentar registro MS, acondicionados em 

recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme 

legislação vigente. CX com 24 unidades. 

CX    2  102,2633  204,53 

78 FIO CIRURGICO DE ALGODÃO SEM AGULHA Fio 

cirúrgico de algodão, cor preta/azul, espessura 0, com 

aproximadamente 45 cm de comprimento, sem agulha, 

estéril, descartável, embalada individualmente em forma de 

sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração 

garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a 

embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando 

na embalagem dados de identificação, lote, data de 

esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, 

acondicionados em recipiente que garanta a integridade do 

produto. Conforme legislação vigente. Cx com 24 unidades. 

CX    2  74,2633  148,53 

79 FIO NYLON Nº 0,MONOFILAMENTAR, Fio nylon nº 0, 

monofilamentar, com aproximadamente 45 cm de 

comprimento, com agulha 3 cm, 3/8 de circulo – agulha 

triangular com calibre proporcional ao fio, estéril, 

descartável, embalada individualmente em forma de sache 

com abertura asséptica, que não permita a perfuração 

garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a 

embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando 

na embalagem dados de identificação, lote, data de 

esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, 

acondicionados em recipiente que garanta a integridade do 

produto. Conforme legislação vigente. Cx com 24 unidades 

CX    8  37,7242  301,79 

80 FIO NYLON Nº 2-0 MONOFILAMENTAR, Fio nylon nº 2-

0, monofilamentar, com aproximadamente 45 cm de 

comprimento, com agulha 3 cm, 3/8 de circulo – agulha 

triangular com calibre proporcional ao fio, estéril, 

descartável, embalada individualmente em forma de sache 

CX    30  41,1594  1.234,78 
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com abertura asséptica, que não permita a perfuração 

garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a 

embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando 

na embalagem dados de identificação, lote, data de 

esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, 

acondicionados em recipiente que garanta a integridade do 

produto. Conforme legislação vigente. Cx com 24 unidades. 

81 FIO NYLON Nº 3-0 MONOFILAMENTAR, Fio nylon nº 3-

0, monofilamentar, com aproximadamente 45 cm de 

comprimento, com agulha 3 cm, 3/8 de circulo – agulha 

triangular com calibre proporcional ao fio, estéril, 

descartável, embalada individualmente em forma de sache 

com abertura asséptica, que não permita a perfuração 

garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a 

embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando 

na embalagem dados de identificação, lote, data de 

esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, 

acondicionados em recipiente que garanta a integridade do 

produto. Conforme legislação vigente. Cx com 24 unidades. 

CX    50  41,8694  2.093,47 

82 FIO NYLON Nº 4-0 MONOFILAMENTAR, Fio nylon nº 4-

0, monofilamentar, com aproximadamente 45 cm de 

comprimento, com agulha 2 cm, 3/8 de circulo – agulha 

triangular com calibre proporcional ao fio, estéril, 

descartável, embalada individualmente em forma de sache 

com abertura asséptica, que não permita a perfuração 

garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a 

embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando 

na embalagem dados de identificação, lote, data de 

esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, 

acondicionados em recipiente que garanta a integridade do 

produto. Conforme legislação vigente. Cx com 24 unidades 

CX    40  41,1794  1.647,18 

83 FIO NYLON Nº 5-0 MONOFILAMENTAR, Fio nylon nº 

5-0, monofilamentar, com aproximadamente 45 cm de 

comprimento, com agulha 2 cm, 3/8 de circulo – agulha 

triangular com calibre proporcional ao fio, estéril, 

descartável, embalada individualmente em forma de sache 

com abertura asséptica, que não permita a perfuração 

garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a 

embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, 

apresentando na embalagem dados de identificação, lote, 

data de esterilização, procedência, validade, apresentar 

registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a 

CX    4  41,2394  164,96 
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integridade do produto. Conforme legislação vigente. Cx 

com 24 unidades 

84 FIO NYLON Nº 6-0 MONOFILAMENTAR, Fio nylon nº 

6-0, monofilamentar, com aproximadamente 45 cm de 

comprimento, com agulha 1,5 cm, 3/8 de circulo – agulha 

triangular com calibre proporcional ao fio, estéril, 

descartável, embalada individualmente em forma de sache 

com abertura asséptica, que não permita a perfuração 

garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a 

embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, 

apresentando na embalagem dados de identificação, lote, 

data de esterilização, procedência, validade, apresentar 

registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a 

integridade do produto. Conforme legislação vigente. Cx 

com 24 unidades. 

CX    2   40,916  81,83 

85 FITA ADESIVA 16MM X 50M UN 100   3,335  333,50 

86 FITA PARA  AUTOCLAVE PARA IDENTIFICAÇÃO - 

19MM X 30M 

UN 40   4,2695  170,78 

87 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO 

EXTRA GRANDE  Fralda geriátrica descartável tamanho 

EXTRA GRANDE: Indicação de uso de acima de 80 Kg e 

cintura 120 a 160 cm, fralda com camada de polpa de 

celulose superabsorvente contento flocos de gel como 

substrato, barreira lateral antivazamento, com Transferlayer 

(TNT Spun) para absorção e retenção de umidade. 

Revestimento de filme plástico do lado oposto que impeça 

vazamentos. Cobertura do lado superior, que permita a 

passagem de líquidos e isole a umidade do conjunto 

absorvente, isolando o contato com a pele do usuário. Fralda 

com 3 fios elásticos nas laterais, posicionados entre o filme 

e a cobertura filtrante na área de corte anatômico, para um 

melhor ajuste entre as pernas. Nas extremidades do filme 

plástico, fitas adesivas reposicionáveis gruda/desgruda, 2 de 

cada lado, permitindo a fixação da fralda e o ajuste adequado 

à anatomia do usuário, com indicador de umidade e Fita Tape 

Tri-laminada. Com Aloe Vera. A embalagem deve ser 

plástico e resistente, com abertura manual tracejada e 

picotada, contendo identificação do produto, lote, validade, 

composição, modo de usar, cuidados e precauções, 

quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante: 

Razão Social, CNPJ, endereço e responsável técnico. A 

empresa deverá apresentar AFE (Autorização de 

PCT   200  14,2556  2.851,12 
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Funcionamento da Empresa junto à ANVISA) para 

comercialização de cosméticos. 

88 FRASCO COLETOR DE DRENÁGEM TORÁCICA FRASCO 

COLETOR DE DRENÁGEM TORÁCICA, MEDIASTINAL E 

GÁSTRICA EM PVC RÍGIDO, CRISTAL, ATÓXICO, 

GRADUADO; -SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO DO 

FRASCO; -TUBO SELO D’ÁGUA; -TAMPA COM 02 OU 03 

VIAS COM ALÇA PARA TANSPORTE OU FIXAÇÃO; -

EXTENSÃO EM PVC FLEXIVEL C/ 1,2MT, COM CLAMP 

CORTA FLUXO, MOLA PLÁSTICA PARA EVITAR O 

ACOTOVELAMENTO DA EXTENSÃO E CONECTOR 

UNIVERSAL ESCALONAVEL ADAPTÁVEL A QUALQUER 

TAMANHO; -CAPACIDADE ENTRE 1000 E 1500ML; -

ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO; -

DESCARTÁVEL; -PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA; -

EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ENVELOPES MISTOS DE 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIÉSTER;  

UN 15   22,99  344,85 

89 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO (PLÁSTICO GRADUADO) 

300ML 
UN 3.000   1,1838  3.551,40 

90 GARROTE  (METRO)  LATEX 200 MT    30   2,5355  76,06 

91 Gel condutor 100g BIS   200   2,1465  429,30 

92 HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA DE ALGODÃO  - CAIXA 

COM  75 UNIDADES 
CX    100   2,138  213,80 

93 HIPOCLORITO DE SODIO 1% - GALÃO 5  LITROS GAL   60   15,129  907,74 

94 Indicador biológico para monitorar ciclos de esterelização a 

vapor caixa com 10 unidades, Indicador biológico para 

monitorar ciclos de esterilização a vapor caixa com 10 

unidades. Teste 24 horas. Observação: a empresa vencedora 

deverá fornecer em forma de comodato 2 (duas) incubadoras 

compatíveis para a utilização das respectivas ampolas, bem 

como treinamento, assistência técnica e substituição de 

equipamentos danificados. 

CX.   110   

55,6625 

 6.122,88 

95 INTEGRADOR QUIMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A 

VAPOR CLASSE 5 COM 250 TIRAS 
CX    1   

121,292 

 121,29 

96 IODOPOVIDONA 10% -AQUOSO TÓPICO 100 ML FR   250   3,6408  910,20 

97 KIT ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 

CONTENDO KIT ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO 

LUMEN CONTENDO:  1 cateter de poliuretano FR 7 x 

20cm para acesso venoso central; 1 fio guia 032” x 60cm 

com avançador OneStep Advancer; 1 agulha 18ga x 7cm 

para introdução do fio guia.0.26” à .038”; 1 seringa de 5cc 

com agulha 30x7; 1 dilatador de vaso; 1 aba de sutura; 2 

tampas luer; 1 braçadeira  

UN 10   84,70  847,00 



FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTÔNIO 
CNPJ 84.264.217/0001-07          Fone/Fax (0xx47) 3652-2033 
 

Rua Alois Tyszka, 250                           -                Centro 
 

CEP- 89.340-000         -         I T A I Ó P O L I  S     -     S C 

 

30 

 

98 KIT DE LARINGOSCÓPIO KIT DE LARINGOSCÓPIO 

com cabo em aço inoxidável ** compatível com pilhas 

tamanho C; Lâmpada de xenon que proporcione maior 

luminosidade; Lâminas em aço inoxidável com transmissão 

de luz convencional; Deverá acompanhar quatro lâminas 

curvas sendo Mac 1, Mac 2, Mac 3 e Mac 4. 02 duas laminas 

retas, 0 e 1. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos 

de soldas e autoclaváveis. Deve acompanhar um estojo para 

acondicionar o conjunto e manual de instruções em 

português. Registro no MInistério da Saúde. Apresentar 

catálogo junto com a proposta. 

UN 2   679,80  1.359,60 

99 Kit micronebulizador e máscara rígida para nebulizador 

Adulto,itens 1 traquéia, 1 máscara rígida para inalação, 1 

copo. Apresentar amostra. 

UN 60   12,899  773,94 

100 Kit micronebulizador e máscara rígida para nebulizador 

Infantil,itens 1 traquéia, 1 máscara rígida para inalação, 1 

copo. Apresentar amostra. 

UN 50   12,893  644,65 

101 LÂMINA BISTURI DESCART. Nº 21  cx c/ 100 UNIDADES CX    3   33,184  99,55 

102 LÂMINA BISTURI DESCART. Nº 22  CAIXA COM 100 

UNIDADES 
CX    3   

33,1852 

 99,56 

103 LÂMINA BISTURI DESCARTAVEL  Nº 12 CAIXA COM 100 

UNIDADES 
CX    2   

33,2342 

 66,47 

104 LÂMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 15  CAIXA COM 100 

UNIDADES 
CX    2   

33,1995 

 66,40 

105 LÂMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 24  CX COM 100 

UNIDADES 
CX    3   

34,1945 

 102,58 

106 LANCETAS PARA LANCETADOR 30 G, Lancetas para 

lancetador 30G Espessura ultra-fina, com ponta triangular 

para punção indolor; penetração consistente; formato 

universal para a maioria dos lancetadores existentes; 

produto esterilizado por radiação gama; caixa com 100 

unidades; deve conter impresso na caixa nº do lote, data de 

fabricação e validade do produto e conter registro na 

ANVISA. 

CX    150   4,84  726,00 

107 LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL  Nº 6.0, 

Luva cirúrgica descartável estéril nº 6.0 Em látex natural, 

integro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 26,5cm 

de comprimento, punho ajustável com bainhas ou outro 

dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do usuário, 

lubrificada com material bioabsorvível em quantidade 

adequada,vedada a presença de talco atóxica com excelente 

sensibilidade tátil, resistente a tração, descartável. Invólucro 

interno com identificação de mão direita e esquerda, 

PAR   200   1,3102  262,04 
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dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem 

externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, 

contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da 

esterilização, validade, característica do produto, marca, selo 

de conformidade, número do lote e registro no MS, contendo 

a advertência que este produto contém látex natural: seu uso 

pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex. 

As luvas devem ser armazenadas e transportadas em 

condições que evitem a possibilidade de afetar sua 

integridade em especial: calor, umidade e luz. Em 

Conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, 

portaria n°332, de 26 de julho de 2012 e portaria N°451, de 

31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação 

MTE. 

108 LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 6.5, 

Luva cirúrgica descartável estéril nº 6.5 Em látex natural, 

integro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 26,5cm 

de comprimento, punho ajustável com bainhas ou outro 

dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do usuário, 

lubrificada com material bioabsorvível em quantidade 

adequada,vedada a presença de talco atóxica com excelente 

sensibilidade tátil, resistente a tração, descartável. Invólucro 

interno com identificação de mão direita e esquerda, 

dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem 

externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, 

contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da 

esterilização, validade, característica do produto, marca, selo 

de conformidade, número do lote e registro no MS, contendo 

a advertência que este produto contém látex natural: seu uso 

pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex. 

As luvas devem ser armazenadas e transportadas em 

condições que evitem a possibilidade de afetar sua 

integridade em especial: calor, umidade e luz. Em 

conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, 

portaria n°332, de 26 de julho de 2012 e portaria N°451, de 

31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação 

MTE. 

PAR   600   1,4518  871,08 

109 LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 7.0, 

Luva cirúrgica descartável estéril nº 7.0 Em látex natural, 

integro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 26,5cm 

de comprimento, punho ajustável com bainhas ou outro 

dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do 

usuário,lubrificada com material bioabsorvível em 

PAR   500   1,4594  729,70 
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quantidade adequada,vedada a presença de talco atóxica com 

excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, descartável. 

Invólucro interno com identificação de mão direita e 

esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. 

Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura 

asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo 

e data da esterilização, validade, característica do produto, 

marca, selo de conformidade, número do lote e registro no 

MS, contendo a advertência que este produto contém látex 

natural: seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas 

sensíveis ao látex. As luvas devem ser armazenadas e 

transportadas em condições que evitem a possibilidade de 

afetar sua integridade em especial: calor, umidade e luz. Em 

conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, 

portaria n°332, de 26 de julho de 2012 e portaria N°451, de 

31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação 

MTE. 

110 LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 7.5, 

Luva cirúrgica descartável estéril nº 7.5 Em látex natural, 

integro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 26,5cm 

de comprimento, punho ajustável com bainhas ou outro 

dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do 

usuário,lubrificada com material bioabsorvível em 

quantidade adequada,vedada a presença de talco atóxica com 

excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, descartável. 

Invólucro interno com identificação de mão direita e 

esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. 

Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura 

asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo 

e data da esterilização, validade, característica do produto, 

marca, selo de conformidade, número do lote e registro no 

MS, contendo a advertência que este produto contém látex 

natural: seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas 

sensíveis ao látex. As luvas devem ser armazenadas e 

transportadas em condições que evitem a possibilidade de 

afetar sua integridade em especial: calor, umidade e luz. Em 

conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, 

portaria n°332, de 26 de julho de 2012 e portaria N°451, de 

31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação 

MTE. 

PAR   600   1,4594  875,64 

111 LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 8.0, 

Luva cirúrgica descartável estéril nº 8.0 Em látex natural, 

integro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 26,5cm 

PAR   300   1,4594  437,82 
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de comprimento, punho ajustável com bainhas ou outro 

dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do 

usuário,lubrificada com material bioabsorvível em 

quantidade adequada,vedada a presença de talco atóxica com 

excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, descartável. 

Invólucro interno com identificação de mão direita e 

esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. 

Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura 

asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo 

e data da esterilização, validade, característica do produto, 

marca, selo de conformidade, número do lote e registro no 

MS, contendo a advertência que este produto contém látex 

natural: seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas 

sensíveis ao látex. As luvas devem ser armazenadas e 

transportadas em condições que evitem a possibilidade de 

afetar sua integridade em especial: calor, umidade e luz. Em 

conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, 

portaria n°332, de 26 de julho de 2012 e portaria N°451, de 

31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação 

MTE. 

112 LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 8.5, 

Luva cirúrgica descartável estéril nº 8,5 Em látex natural, 

integro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 26,5cm 

de comprimento, punho ajustável com bainhas ou outro 

dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do 

usuário,lubrificada com material bioabsorvível em 

quantidade adequada,vedada a presença de talco atóxica com 

excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, descartável. 

Invólucro interno com identificação de mão direita e 

esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. 

Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura 

asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo 

e data da esterilização, validade, característica do produto, 

marca, selo de conformidade, número do lote e registro no 

MS, contendo a advertência que este produto contém látex 

natural: seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas 

sensíveis ao látex. As luvas devem ser armazenadas e 

transportadas em condições que evitem a possibilidade de 

afetar sua integridade em especial: calor, umidade e luz. Em 

conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, 

portaria n°332, de 26 de julho de 2012 e portaria N°451, de 

31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação 

MTE. 

PAR   200   1,4594  291,88 
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113 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G, Luvas 

para procedimento G. Luvas de látex para procedimentos, 

anatômicas, confeccionadas em látex de borracha natural. 

Caixa com 50 pares. Não esterilizadas. Embalagem com os 

dados de identificação do produto, composição, número de 

lote, validade 5 anos, numero de registro na ANVISA, 

INMETRO e no MS como material médico hospitalar e 

demais informações conforme legislação vigente. O produto 

deverá ser destinado a uso médico hospitalar com 

comprovação mediante apresentação de C.A. para agentes 

biológicos e registro do produto no ministério da saúde 

(ANVISA). Juntamente com a proposta de preço. 

CX    200  21,9873  4.397,46 

114 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M, Luvas 

para procedimento M. Luvas de látex para procedimentos, 

anatômicas, confeccionadas em látex de borracha natural. 

Caixa com 50 pares. Não esterilizadas. Embalagem com os 

dados de identificação do produto, composição, número de 

lote, validade 5 anos, numero de registro na ANVISA, 

INMETRO e no MS como material médico hospitalar e 

demais informações conforme legislação vigente. O produto 

deverá ser destinado a uso médico hospitalar com 

comprovação mediante apresentação de C.A. para agentes 

biológicos e registro do produto no ministério da saúde 

(ANVISA). Juntamente com a proposta de preço. 

CX    500  21,9873  10.993,65 

115 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P, Luvas 

para procedimento P. Luvas de látex para procedimentos, 

anatômicas, confeccionadas em látex de borracha natural. 

Caixa com 50 pares. Não esterilizadas. Embalagem com os 

dados de identificação do produto, composição, número de 

lote, validade 5 anos, numero de registro na ANVISA, 

INMETRO e no MS como material médico hospitalar e 

demais informações conforme legislação vigente. O produto 

deverá ser destinado a uso médico hospitalar com 

comprovação mediante apresentação de C.A. para agentes 

biológicos e registro do produto no ministério da saúde 

(ANVISA). Juntamente com a proposta de preço. 

CX    500  21,9873  10.993,65 

116 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP, Luvas 

para procedimento PP. Luvas de látex para procedimentos, 

anatômicas, confeccionadas em látex de borracha natural. 

Caixa com 50 pares. Não esterilizadas. Embalagem com os 

dados de identificação do produto, composição, número de 

lote, validade 5 anos, numero de registro na ANVISA, 

INMETRO e no MS como material médico hospitalar e 

CX    120  21,9873  2.638,48 
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demais informações conforme legislação vigente. O produto 

deverá ser destinado a uso médico hospitalar com 

comprovação mediante apresentação de C.A. para agentes 

biológicos e registro do produto no ministério da saúde 

(ANVISA). Juntamente com a proposta de preço. 

117 LUVAS PROCEDIMENTOS VINIL/PVC TAMANHO M, 

Luvas procedimentos VINIL/PVC, tamanho M, polivinil 

cloreto plastisol, comprimento aproximado de240mm da 

ponta do dedo médio a bainha, composta de popycloroprenel 

sintético, com póBioabsorvivel a base de amido de milho, 

atóxico.Formato anatômico, dedos curvados e superfície 

antideslizante, resistente a tração com tensão de ruptura 

mínima, hipo- alergênica, totalmente impermeável a água e 

outros fluidos, Contendo dados de identificação, 

procedência, validade, número do lote, apresentar certificado 

de selo de Conformidade, apresentar certificado de 

aprovação MT. Na embalagem deve constar: tamanho, nome 

e tipo do produto, identificação do fabricante, qualidade, lote 

de fabricação, prazo de validade, mês e ano de fabricação. 

CX    200   21,00  4.200,00 

118 MALHA TUBULAR 10 X 15 cm ROLO 50  13,3844  669,22 

119 MALHA TUBULAR 15 X 15 cm ROLO 50  12,9839  649,20 

120 MALHA TUBULAR 4 CM X 15 M ROLO 40   5,469  218,76 

121 MANTA TÉRMICA - ALUMINIZADA 2,10  x  1,40M MANTA 

TÉRMICA -  ALUMINIZADA 2,10  x  1,40M 
UN 50   8,2208  411,04 

122 Máscara alta concentração de O², com reservatório e tubo 

extensor-ADULTO, 
UN 25   

14,9589 

 373,97 

123 Máscara alta concentração de O², com reservatório e tubo 

extensor-INFANTIL, 
UN 25   13,941  348,52 

124 MÁSCARA DESCART. C/ ELÁSTICO CX COM 50 

UNIDADES 
CX    150   8,4043  1.260,64 

125 MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 4.0, 

Máscara laríngea descartável nº 4.0 Esterilizada em 

embalagens individuais para pacientes de 50 à 70Kg. Isenta 

de látex, produzida em PVC transparente siliconado de uso 

médico, com volume máximo de insuflação de 30 ml, possuir 

registro no Ministério da Saúde (ANVISA) 

UN 10   53,90  539,00 

126 MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 5.0, 

Máscara laríngea descartável nº 5.0 Esterilizada em 

embalagens individuais para paciente de 70 à 100Kg. Isenta 

de látex, produzida em PVC transparente siliconado de uso 

médico, com volume máximo de insuflação de 30 ml, possuir 

registro no Ministério da Saúde (ANVISA) 

UN 10   53,90  539,00 
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127 Máscara semi facial descartável para proteção contra risco 

biológico N 95, 

UN 300   1,994  598,20 

128 MICROPORE 2,5mm X 10m COM CAPA ROLO 400   2,7534  1.101,36 

129 MICROPORE 5 cm X 10 m  COM CAPA ROLO 400   5,3041  2.121,64 

130 MULTIVIAS PARA SORO COM CLAMPS, Multivias para 

soro com Clamp de fechamento rápido nas vias. Clamp de 

cores diferentes. Conector tipo Luer Slip universal. Extensão 

dupla em PVC cristal flexível de aproximadamente 18 cm 

com conector Luer fêmea com tampa rosqueável. Estéril e 

embalado individualmente. Possuir Registro ANVISA. 

UN 6.000   0,9785  5.871,00 

131 OCULOS DE PROTEÇÃO SOBREPOR Óculos de proteção 

sobrepor, lente incolor em policarbonato. Tratamento Anti-

risco e Antiembaçante, protetor nasal injetado do mesmo 

material, hastes vazadas tipo espátula do mesmo material. 

Apresentar CA. 

UN 10   4,7505  47,50 

132 OTOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA OTOSCÓPIO DE 

FIBRA ÓPTICA **Transmissão da luz por fibra óptica, 

deverá possuir lâmpada de LED de alta performance e 

excelente iluminação. Conter lente giratória com aumento de 

3 vezes e cabeça altamente resistente à impactos com 

conexão para otoscopia pneumática. Possuir cabo com 

reostato para controle da intensidade da iluminação. Cabo em 

metal recartilhado para 2 pilhas alcalinas tipo C. Deverá 

acompanha 5 espéculos reutilizáveis 

(2.5/3.5/4.5/5.5/9.0mm) e 14 descartáveis (2.5/4.0mm), 1 

estojo com compartimento para espéculos. Apresentar 

catálogo junto com a proposta e Registro no Ministério da 

Saúde. 

UN 3   467,50  1.402,50 

133 OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL, Oxímetro 

de pulso de dedo portátil. O aparelho deve realizar a medição 

da frequência cardíaca (FC) do paciente; nível de oxigênio 

presente no sangue (SPO2). As informações devem ser 

transmitidas ao avaliador através de um painel de LED, além 

de desligar automaticamente após a realização do exame. 

Alimentação pilha AAA; possuir garantia do fabricante de 2 

anos; possuir registro na ANVISA. Apresentar catálogo 

junto com a proposta e registro no ministério da saúde. 

UN 6   107,80  646,80 

134 PAPAGAIO INOX  1 LITRO UN 3  117,218  351,65 

135 PAPEL CREPADO 30 x 30cm - CAIXA COM 500 UNIDADES 

- BRANCO 
CX    10   96,447  964,47 

136 PAPEL CREPADO 50 x 50cm - CAIXA COM 500 UNIDADES 

- BRANCO 
CX    18   247,03  4.446,54 
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137 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 45 C X 100 M. Papel grau 

cirúrgico para esterilização 45 cm x 100m. Para esterilização 

de material médico hospitalar em autoclave a vapor ou oxido 

de etileno medindo 45cm x 100metros, permeável ao vapor 

e ar, em dupla face, sendo uma das faces em papel grau 

cirúrgico, que não solte fibras ou felpas durante o uso. 

Gramatura 60 a 80g/m2 e porosidade controlada. A outra 

face em filme plástico laminado transparente, multicamadas 

(poliester e polipropileno). Resistência ao calor em ambas as 

faces até 140°C. Indicadores químicos para esterilização a 

vapor saturado impressos em local que não permita a 

migração de tinta para o interior do envelope durante a 

esterilização e mudança de cor que indique que a embalagem 

foi exposta ao processo. Apresentar laudo de barreira 

bacteriana (BPE) que comprove a eficiência de filtração às 

bactérias da embalagem; deve estar de acordo com todas as 

partes da norma brasileira (NBR), normas da ANVISA e 

devidamente registrada no Ministério da Saúde.  

ROLO 5   289,00  1.445,00 

138 PINÇA ANATÔMICA RETA  16 CM UN 8  14,0464  112,37 

139 PINÇA KELLY CURVA 16 CM UN 8  33,5721  268,58 

140 PORTA AGULHA MAYO 16 CM UN 8  32,6815  261,45 

141 PRESTO BARBA DESCARTÁVEL UN 500   1,071  535,50 

142 PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO Pulseiras de 

identificação, em plástico flexível, macias e confortáveis, 

não machucam ou cortam, reguláveis possuindo de 12 a 14 

furos, com superfície tratada para receber identificação a 

tinta indelével. Descartável, com fecho plástico 

(macho/fêmea) irreversível. Tamanho adulto. Possuir de 12 

até 14 furos – ajustáveis para qualquer pulso. Cor branca ou 

azul. Possuir nos dados de identificação: paciente, médico, 

quarto/leito, idade e data do internamento. 

UN 300   0,4453  133,59 

143 REANIMADOR MANUAL ADULTO  REANIMADOR 

MANUAL ADULTO, em silicone translúcido de alta 

qualidade. Balão de silicone autoclavável com válvula tipo 

pop off. Válvula unidirecional transparente, com membrana 

de segurança. Alça integrada para fixar o reanimador na mão 

do operador. Reservatório de oxigênio 2700ml com válvula. 

Máscara facial adulto de silicone translúcido, autoclavável, 

com formato anatômico e excelente vedação. Apresentar 

catálogo junto com a proposta e Registro no Ministério da 

Saúde. 

UN 2  221,819  443,64 

144 REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO  

REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, em silicone 

UN 1  226,839  226,84 
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translúcido de alta qualidade. Balão de silicone autoclavável 

com válvula tipo pop off. Válvula unidirecional transparente, 

com membrana de segurança. Alça integrada para fixar o 

reanimador na mão do operador. Reservatório de oxigênio 

900ml com válvula. Máscara facial pediátrica de silicone 

translúcido, autoclavável, com formato anatômico e 

excelente vedação.Apresentar catálogo junto com a proposta 

e Registro no Ministério da Saúde. 

145 EANIMADOR MANUAL RECÉM-NASCIDO  

REANIMADOR MANUAL RECÉM-NASCIDO, em 

silicone translúcido de alta qualidade. Balão de silicone 

autoclavável com válvula tipo pop off. Válvula unidirecional 

transparente, com membrana de segurança. Alça integrada 

para fixar o reanimador na mão do operador. Reservatório de 

oxigênio 900ml com válvula. Máscara facial recém-nato de 

silicone translúcido, autoclavável, com formato anatômico e 

excelente vedação. Apresentar catálogo junto com a proposta 

e Registro no Ministério da Saúde. 

UN 1  190,709  190,71 

146 SANIPLAST (CURATIVO ADESIVO HIPOALERGÊNICO 

PÓS PUNÇÃO VENOSA) CAIXA COM 500 UNIDADES - 

ADULTO 

CX    10   23,33  233,30 

147 SANIPLAST (CURATIVO ADESIVO HIPOALERGÊNICO 

POS PUNÇÃO VENOSA) CAIXA COM 500 UNIDADES - 

INFANTIL 

CX    10   19,58  195,80 

148 SCALP Nº 19 UN 100   0,317  31,70 

149 SCALP Nº 21 UN 300   0,3132  93,96 

150 SCALP Nº 23 UN.   300   0,313  93,90 

151 SCALP Nº 25 UN.   300   0,291  87,30 

152 SCALP Nº 27 UN 300   0,2665  79,95 

153 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 03 ML, 

Seringa descartável sem agulha 03 ml em polipropileno, 

adaptação sem rosca (bico luer slip), sem agulha, 

siliconizada, graduação exata, nítida e permanente, êmbolo 

com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo 

translúcido, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem 

unitária, com abertura asséptica, contendo dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, validade, 

numero de lote e registro no MS. 

UN 5.000   0,22  1.100,00 

154 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 05 ML, 

Seringa descartável sem agulha 05 ml em polipropileno, 

adaptação sem rosca (bico luer slip), sem agulha, 

siliconizada, graduação exata, nítida e permanente, êmbolo 

com pistão (borracha), deslizante, perfeita, vedação, corpo 

UN 7.000   0,248  1.736,00 
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translúcido, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem 

unitária, com abertura asséptica, contendo dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, validade, 

numero de lote e registro no MS. 

155 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10 ML, 

Seringa descartável sem agulha 10 ml em polipropileno, 

adaptação sem rosca (bico luer slip), sem agulha, 

siliconizada, graduação exata, nítida e permanente, êmbolo 

com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo 

translúcido, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem 

unitária, com abertura asséptica, contendo dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, validade, 

numero de lote e registro no MS. 

UN 13.000   0,4032  5.241,60 

156 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 20 ML, 

Seringa descartável sem agulha 20 ml em polipropileno, 

adaptação sem rosca (bico luer slip), sem agulha, 

siliconizada, graduação exata, nítida e permanente, êmbolo 

com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo 

translúcido, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem 

unitária, com abertura asséptica, contendo dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, validade, 

numero de lote e registro no MS. 

UN 5.000   0,6508  3.254,00 

157 27656 - Seringa descartável – insulina – 1ml – conector luer 

slip, com agulha 0,7x25mm ou 0,8x25mm, 

UN 3.000   0,2568  770,40 

158 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 10 UN 50   0,7667  38,34 

159 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 UN 60   0,8064  48,38 

160 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 UN 60   0,7858  47,15 

161 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 16 UN 60   0,9409  56,45 

162 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 UN 50   0,9669  48,34 

163 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 6 UN 50   0,7097  35,48 

164 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 UN 50   0,7571  37,86 

165 SONDA ENDOTRAQUEAL (CÂNULA) Nº 2,5 MM SEM 

BALÃO, Sonda endotraqueal (cânula) nº 2,5mm sem balão, 

em PVC com silicone (termossensível), possuir conector 

semi- montado, transparente, graduado, linha radiopaca 

contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, 

estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem individual, 

contendo externamente dados de identificação, procedência, 

tipo e data de esterilização,validade, número do lote, registro 

no MS 

UN 10   4,3986  43,99 

166 SONDA ENDOTRAQUEAL (CÂNULA) Nº 3,0 MM SEM 

BALÃO, Sonda endotraqueal (cânula) nº 3,0mm sem balão, 

em PVC com silicone (termossensível), possuir conector 

UN 15   3,8956  58,43 
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semi- montado, transparente, graduado, linha radiopaca 

contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, 

estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem individual, 

contendo externamente dados de identificação, procedência, 

tipo e data de esterilização,validade, número do lote, registro 

no MS 

167 SONDA ENDOTRAQUEAL (CÂNULA) Nº 3,5 MM SEM 

BALÃO, Sonda endotraqueal (cânula) nº 3,5mm sem balão, 

em PVC com silicone (termossensível), possuir conector 

semi- montado, transparente, graduado, linha radiopaca 

contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, 

estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem individual, 

contendo externamente dados de identificação, procedência, 

tipo e data de esterilização,validade, número do lote, registro 

no MS 

UN 15   3,9479  59,22 

168 SONDA ENDOTRAQUEAL (CÂNULA) Nº 4,0 MM COM 

BALÃO, Sonda endotraqueal (cânula) nº 4,0mm com balão, 

em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa 

pressão e alto volume, conector semi- montado, transparente, 

graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída 

atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal. Embalagem individual, contendo externamente dados 

de identificação, procedência, tipo e data de 

esterilização,validade, número do lote, registro no MS 

UN 15   5,1798  77,70 

169 SONDA ENDOTRAQUEAL (CÂNULA) Nº 4,5 MM COM 

BALÃO, Sonda endotraqueal (cânula) nº 4,5mm com balão, 

em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa 

pressão e alto volume, conector semi- montado, transparente, 

graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída 

atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal. Embalagem individual, contendo externamente dados 

de identificação, procedência, tipo e data de 

esterilização,validade, número do lote, registro no MS 

UN 15   4,9548  74,32 

170 SONDA ENDOTRAQUEAL (CÂNULA) Nº 5,0 MM COM 

BALÃO, Sonda endotraqueal (cânula) nº 5,0mm com balão, 

em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa 

pressão e alto volume, conector semi- montado, transparente, 

graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída 

atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal. Embalagem individual, contendo externamente dados 

de identificação, procedência, tipo e data de 

esterilização,validade, número do lote, registro no MS 

UN 15   5,0393  75,59 



FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTÔNIO 
CNPJ 84.264.217/0001-07          Fone/Fax (0xx47) 3652-2033 
 

Rua Alois Tyszka, 250                           -                Centro 
 

CEP- 89.340-000         -         I T A I Ó P O L I  S     -     S C 

 

41 

 

171 SONDA ENDOTRAQUEAL (CÂNULA) Nº 5,5 MM COM 

BALÃO, Sonda endotraqueal (cânula) nº 5,5mm com balão, 

em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa 

pressão e alto volume, conector semi- montado, transparente, 

graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída 

atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal. Embalagem individual, contendo externamente dados 

de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, 

validade, número do lote, registro no MS 

UN 15   5,064  75,96 

172 SONDA ENDOTRAQUEAL (CÂNULA) Nº 6,0 MM COM 

BALÃO, Sonda endotraqueal (cânula) nº 6,0mm com balão, 

em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa 

pressão e alto volume, conector semi- montado, transparente, 

graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída 

atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal. Embalagem individual, contendo externamente dados 

de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, 

validade, número do lote, registro no MS 

UN 20   5,0603  101,21 

173 SONDA ENDOTRAQUEAL (CÂNULA) Nº 6,5 MM COM 

BALÃO, Sonda endotraqueal (cânula) nº 6,5mm com balão, 

em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa 

pressão e alto volume, conector semi- montado, transparente, 

graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída 

atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal. Embalagem individual, contendo externamente dados 

de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, 

validade, número do lote, registro no MS 

UN 20   5,1778  103,56 

174 SONDA ENDOTRAQUEAL (CÂNULA) Nº 7,0 MM COM 

BALÃO, Sonda endotraqueal (cânula) nº 7,0mm com balão, 

em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa 

pressão e alto volume, conector semi- montado, transparente, 

graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída 

atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal. Embalagem individual, contendo externamente dados 

de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, 

validade, número do lote, registro no MS 

UN 40   5,0872  203,49 

175 SONDA ENDOTRAQUEAL (CÂNULA) Nº 7,5 MM COM 

BALÃO, Sonda endotraqueal (cânula) nº 7,5mm com balão, 

em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa 

pressão e alto volume, conector semi- montado, transparente, 

graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída 

atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal. Embalagem individual, contendo externamente dados 

UN 40   5,20  208,00 



FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTÔNIO 
CNPJ 84.264.217/0001-07          Fone/Fax (0xx47) 3652-2033 
 

Rua Alois Tyszka, 250                           -                Centro 
 

CEP- 89.340-000         -         I T A I Ó P O L I  S     -     S C 

 

42 

 

de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, 

validade, número do lote, registro no MS 

176 SONDA ENDOTRAQUEAL (CÂNULA) Nº 8,0 MM COM 

BALÃO, Sonda endotraqueal (cânula) nº 8,0mm com balão, 

em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa 

pressão e alto volume, conector semi- montado, transparente, 

graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída 

atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal. Embalagem individual, contendo externamente dados 

de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, 

validade, número do lote, registro no MS 

UN 30   5,3413  160,24 

177 SONDA ENDOTRAQUEAL (CÂNULA) Nº 8,5 MM COM 

BALÃO, Sonda endotraqueal (cânula) nº 8,5mm com balão, 

em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa 

pressão e alto volume, conector semi- montado, transparente, 

graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída 

atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal. Embalagem individual, contendo externamente dados 

de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, 

validade, número do lote, registro no, registro no MS. 

UN 30   5,2807  158,42 

178 SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 Sonda foley 2 vias nº 12. Em 

látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal 

arredondada e atraumática, com balão resistente a alta 

pressão e de fácil insuflação. Conector universal que permite 

perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. 

Estéril, descartável e embalagem individual. Possuir registro 

na ANVISA. 

UN 40   3,4965  139,86 

179 SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14, Sonda foley 2 vias nº 14. 

Em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta 

distal arredondada e atraumática, com balão resistente a alta 

pressão e de fácil insuflação. Conector universal que permite 

perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. 

Estéril, descartável e embalagem individual. Possuir registro 

na ANVISA. 

UN 70   3,9114  273,80 

180 SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16, Sonda foley 2 vias nº 16. 

Em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta 

distal arredondada e atraumática, com balão resistente a alta 

pressão e de fácil insuflação. Conector universal que permite 

perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. 

Estéril, descartável e embalagem individual. Possuir registro 

na ANVISA. 

UN 250   3,9871  996,78 

181 SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18, Sonda foley 2 vias nº 18. 

Em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta 

UN 140   3,9901  558,61 
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distal arredondada e atraumática, com balão resistente a alta 

pressão e de fácil insuflação. Conector universal que permite 

perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. 

Estéril, descartável e embalagem individual. Possuir registro 

na ANVISA. 

182 SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20, Sonda foley 2 vias nº 20. 

Em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta 

distal arredondada e atraumática, com balão resistente a alta 

pressão e de fácil insuflação. Conector universal que permite 

perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. 

Estéril, descartável e embalagem individual. Possuir registro 

na ANVISA. 

UN 70   3,8932  272,52 

183 SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22, Sonda foley 2 vias nº 22. 

Em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta 

distal arredondada e atraumática, com balão resistente a alta 

pressão e de fácil insuflação. Conector universal que permite 

perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. 

Estéril, descartável e embalagem individual. Possuir registro 

na ANVISA. 

UN 70   4,2499  297,49 

184 SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 24, Sonda foley 2 vias nº 24. 

Em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta 

distal arredondada e atraumática, com balão resistente a alta 

pressão e de fácil insuflação. Conector universal que permite 

perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. 

Estéril, descartável e embalagem individual. Possuir registro 

na ANVISA. 

UND 70   4,3249  302,74 

185 SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 18, Sonda foley 3 vias nº 18. 

Em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta 

distal arredondada e atraumática, com balão resistente a alta 

pressão e de fácil insuflação. Conector universal que permite 

perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. 

Estéril, descartável e embalagem individual. Possuir registro 

na ANVISA. 

UN 20   2,3209  46,42 

186 SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20, Sonda foley 3 vias nº 20. 

Em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta 

distal arredondada e atraumática, com balão resistente a alta 

pressão e de fácil insuflação. Conector universal que permite 

perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. 

Estéril, descartável e embalagem individual. Possuir registro 

na ANVISA. 

UN 20   4,9678  99,36 

187 SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22, Sonda foley 3 vias n° 22. 

Em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta 

distal arredondada e atraumática, com balão resistente a alta 

UN 20   4,1225  82,45 
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pressão e de fácil insuflação. Conector universal que permite 

perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. 

Estéril, descartável e embalagem individual. Possuir registro 

na ANVISA. 

188 SONDA NASOENTERAL Nº 12 Sonda nasoenteral- 

produzidas poliuretano com linha radiopaca e conectores em 

polipropileno, acompanham fio-guia em aço inox e ponta 

atraumática pré-lubrificado nº 12. 

UN 100   8,69  869,00 

189 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº  6 UN 20   0,7886  15,77 

190 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10 UN 30   1,0378  31,13 

191 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12 UN 30   1,2138  36,41 

192 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14 UN 40   1,3528  54,11 

193 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 UN 50   1,2986  64,93 

194 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 UN 50   1,575  78,75 

195 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 8 UN 20   0,9721  19,44 

196 SONDA RETAL Nº 18 UN 30   0,6727  20,18 

197 SONDA URETRAL Nº 10 UN 60   0,7541  45,25 

198 SONDA URETRAL Nº 12 UN 60   0,7483  44,90 

199 SONDA URETRAL Nº 14 UN 80   0,7964  63,71 

200 SONDA URETRAL Nº 16 UN 80   0,78  62,40 

201 SONDA URETRAL Nº 18 UN 60   0,803  48,18 

202 SONDA URETRAL Nº 4 UN 40   0,652  26,08 

203 SONDA URETRAL Nº 6 UN 40   0,6625  26,50 

204 18443 - SONDA URETRAL Nº 8 UN 30   0,7139  21,42 

205 18506 - TALA METALICA 1,60 X 25CM COM ESPUMA UN 30   2,3634  70,90 

206 TAMPA LUER LOCK – INDIVIDUAL – ESTÉRIL PARA 

PROTEÇÃO DE MULTI-VIA 
UN 200   0,365  73,00 

207 TENTACANULA 16 CM UN 3   6,33  18,99 

208 22376 - TERMOMETRO DIGITAL AXILAR UN 30   15,304  459,12 

209 18531 - TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA, COM 

MEMÓRIA DE TEMPERATURA MÍNIMA, MÁXIMA E 

ATUAL 

UN 20   59,055  1.181,10 

210 TERMÔMETRO DIGITAL PARA TEMPERATURA 

AMBIENTE E UMIDADE DO AR. 
UN 20   52,69  1.053,80 

211 TESOURA CIRÚRGICA RETA ROMBA/FINA EM AÇO 

INOXIDÁVEL 15cm 
UN 10   22,744  227,44 

212 TESOURA SPENCER RETA (PARA RETIRADA DE 

PONTOS)  EM AÇO INOXIDÁVEL 9 CM 
UN 10   

23,3325 

 233,32 

213 TESTE BOWIE DICK FOLHA A5 (PACOTE COM 50 

FOLHAS) 
PCT   3   286,00  858,00 

214 TIRA TESTE PARA MEDIÇÃO QUANTITATIVA DE 

GLICOSE SANGUINEA Tira Teste para medição 

quantitativa de glicose sanguínea, que utilize sangue capilar 

CX    200   27,39  5.478,00 
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com leitura  entre 5 e 20 segundos. Que utilize glicose 

oxidase ou desidrogenase com restrições de GDH PQQ. 

Mensagens simples e resultados de fácil leitura, programado 

em português. Utilize o sistema de capilaridade para 

absorção de amostra sanguínea. Caixa com 50 unidades. 

 Observação: 

 A empresa vencedora deverá fornecer em forma de 

comodato 4 aparelhos compatíveis para a utilização das 

respectivas tiras, bem como treinamento, assistência técnica 

e substituição de aparelhos danificados.  Apresentar 

REGISTRO na ANVISA e certificado de boas práticas de 

fabricação emitido pela ANVISA. Que disponibilize teste de 

solução de controle para verificação de funcionamento 

correto. Após a entrega o equipamento  estará sujeito a 

análise por profissional da área, tendo a Fundação Hospitalar 

Muncipal Santo Antonio, o prazo final de 60 dias para 

aprovação do mesmo. O Licitante deverá entregar junto com 

o envelope de Proposta de Preços a Bula original. 

215 TOUCA TURBANTE DESCARTAVEL - ELASTICA - CAIXA 

COM 100 UNIDADES 
CX    30   8,3486  250,46 

216 TUBO DE ENSAIO CÔNICO 15 ML Tubo de ensaio cônico 

15 m, fabricado em polipropileno, resistente a autoclavagem 

a 121ºC  por até 10 minutos. Tampa rosqueável em 

polietileno. Graduado, com superficie para marcação de 

amostras. Fundo cônico. Estéril (embalados 

individualmente). Embalagem com 100 unidades. 

EMB   5   12,00  60,00 

217 Umidificador para oxigênio (plástico) 250 ml, UN 30  23,8724  716,17 

218 VÁLVULA PARA OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO 

COMPLETA 
UN 12   

333,7835 
 4.005,40 

219 VASELINA LIQUIDA - 100 ML FR   50   6,51  325,50 

220 27705 - VASOFIX (JELCO OU ABOCATH) 14 G, Vasofix 

(jelco ou abocath) 14G Cateter intravenoso para punção 

periférica de curta e média permanência, de uso único, 

esterilizado por exposição ao gás óxido de etileno; possuir 

câmara de refluxo confeccionada em material incolor que 

permita a fácil visualização do refluxo sanguíneo; Agulha 

com bisel trifacetado, fabricada com aço inoxidável; possuir 

agulha com ponta extra-fina para canulação suave.  

UN 750   1,0194  764,55 

221 VASOFIX (JELCO OU ABOCATH) 16G, Vasofix (jelco ou 

abocath) 16G Cateter intravenoso para punção periférica de 

curta e média permanência, de uso único, esterilizado por 

exposição ao gás óxido de etileno; possuir câmara de refluxo 

confeccionada em material incolor que permita a fácil 

UN 800   0,9053  724,24 



FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTÔNIO 
CNPJ 84.264.217/0001-07          Fone/Fax (0xx47) 3652-2033 
 

Rua Alois Tyszka, 250                           -                Centro 
 

CEP- 89.340-000         -         I T A I Ó P O L I  S     -     S C 

 

46 

 

visualização do refluxo sanguíneo; Agulha com bisel 

trifacetado, fabricada com aço inoxidável; possuir agulha 

com ponta extra-fina para canulação suave.  

222 VASOFIX (JELCO OU ABOCATH) 18 G, Vasofix (jelco 

ou abocath) 18G Cateter intravenoso para punção periférica 

de curta e média permanência, de uso único, esterilizado por 

exposição ao gás óxido de etileno; possuir câmara de refluxo 

confeccionada em material incolor que permita a fácil 

visualização do refluxo sanguíneo; Agulha com bisel 

trifacetado, fabricada com aço inoxidável; possuir agulha 

com ponta extra-fina para canulação suave.  

UN 1.000   0,8973  897,30 

223 VASOFIX (JELCO OU ABOCATH) 20 G, Vasofix (jelco 

ou abocath) 20G Cateter intravenoso para punção periférica 

de curta e média permanência, de uso único, esterilizado por 

exposição ao gás óxido de etileno; possuir câmara de refluxo 

confeccionada em material incolor que permita a fácil 

visualização do refluxo sanguíneo; Agulha com bisel 

trifacetado, fabricada com aço inoxidável; possuir agulha 

com ponta extra-fina para canulação suave.  

UN 7.500   1,0355  7.766,25 

224 VASOFIX (JELCO OU ABOCATH) 22 G, Vasofix (jelco 

ou abocath) 22G Cateter intravenoso para punção periférica 

de curta e média permanência, de uso único, esterilizado por 

exposição ao gás óxido de etileno; possuir câmara de refluxo 

confeccionada em material incolor que permita a fácil 

visualização do refluxo sanguíneo; Agulha com bisel 

trifacetado, fabricada com aço inoxidável; possuir agulha 

com ponta extra-fina para canulação suave.  

UN 12.500   0,9935  12.418,75 

225 VASOFIX (JELCO OU ABOCAYH) 24 G, Vasofix (jelco 

ou abocath) 24G Cateter intravenoso para punção periférica 

de curta e média permanência, de uso único, esterilizado por 

exposição ao gás óxido de etileno; possuir câmara de refluxo 

confeccionada em material incolor que permita a fácil 

visualização do refluxo sanguíneo; Agulha com bisel 

trifacetado, fabricada com aço inoxidável; possuir agulha 

com ponta extra-fina para canulação suave.  

UN 11.000   1,1635  12.798,50 

 Total Geral 260.093,27 

 
 

3. DA JUSTIFICATIVA  
3.1. A realização de processo de licitação no Sistema de registro de preços para futura aquisição 
deste objeto se justifica face ao interesse público presente na necessidade da utilização dos 
materiais e descartáveis pela Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio desta Administração 
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Pública Municipal, no atendimento aos pacientes do Município de Itaiopolis/SC, proporcionando 
melhor qualidade de vida aos munícipes. 
 
4. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO  
4.1. Para a aquisição deste objeto está sendo empregada a modalidade de licitação denominada 
PREGÃO PRESENCIAL, a qual observará os preceitos de direito público e, em especial as 
disposições da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, da Lei Federal 
nº. 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123 / 2006 e suas 
alterações.  
 
5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
5.1. Será vencedora a licitante que apresentar o MENOR VALOR UNITÁRIO POR ITEM.  
 
6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
6.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias contados a partir da data da entrega efetiva 
dos produtos, sendo que a mesma deverá ser sempre acompanhada da respectiva Nota Fiscal, e 
com o aceite do Setor Competente da Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio, através do 
responsável pelo Setor.  
6.2. Para emissão da  Nota Fiscal Eletrônica deverá, obrigatoriamente, estar descrito a 
quantidade, lote, validade e marca dos produtos. 
 
 
7. DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA  
7.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de 
solicitação de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo 
de 10 (dez) dias consecutivos a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.  
7.2.As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Fundação Hospitalar 
Municipal Santo Antônio, sita à Rua Alois Tyszka, nº 250, CEP 89340-000, Centro, Itaiópolis/SC. 
7.3. Os materiais e descartáveis quando da entrega, deverão ter a data de validade de no mínimo 
75% da sua validade, contados da data de sua fabricação.  
7.4. Caso as embalagens sejam hospitalares, deverão ser encaminhadas quantidades suficientes 
de bulas, permitindo a dispensação fracionada. 
7.5. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 
trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento 
do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.  
 
8. DO REGISTRO DE PREÇOS  
8.1. O Registro dos Preços será efetivado conforme as disposições do Edital que rege a presente 
licitação.  
8.2. As cláusulas referentes à Ata de Registro de Preços são às constantes do Anexo VII - Minuta 
da Ata de Registro de Preços, parte integrante do Edital completo que rege esta licitação.  
 
9. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
9.1. O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, 
reservando-se a esta Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio, através do responsável, o 
direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no 
caso de o produto não ser de primeira qualidade.  
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9.2. Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a qualidade são pré-requisitos 
para o recebimento.  
9.3. O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados correrão por conta exclusiva 
das empresas vencedoras, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.  
9.3. 1. Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Fundação 
Hospitalar Municipal Santo Antônio, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá 
substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 (vinte e quatro) horas.  
9.4. Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes 
que comprovem a qualidade do produto ofertado. Para tanto, o produto será submetido a análises 
técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto considerado 
insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, 
imediatamente, substituído. 
9.4.1. Se algum produto apresentar irregularidade, a Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio 
o enviará a um laboratório de sua escolha, para elaboração de laudos conclusivos, para verificação 
da qualidade e obtenção de comprovação de que o produto se identifica ou não com aquele exigido 
na licitação e apresentado em sua proposta comercial, sendo que, neste caso, as despesas 
correrão por conta da empresa a ser contratada.  
9.5. A Prefeitura o fará quando, no curso da execução contratual, verificada uma qualidade do 
produto fornecido diferente daquelas especificadas por ocasião da assinatura da ata, cujas 
características contrariem as definidas neste Termo, produtos estes alterados e / ou adulterados.  
 
10. DO RECEBIMENTO 
10.1. O recebimento será efetivado nos seguintes termos:  
 
10.1.1 PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do produto ofertado com as 
especificações constantes neste Termo de Referência.  
 
10.1.2. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e 
consequente aceitação pelo Setor Competente. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 

A  
FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 

 

Razão Social/Nome: 

Endereço: 

Município: UF: 

CEP: 

CNPJ/CPF/MF: 

Fone  (   ) Fax:  (     ) 

E-Mail: 

Banco: Agência: Conta: 

Representante: Cargo 

Fone:  (    ) Fax:  (     ) 

 
 

Item DESCRIÇÃO Unid. 
Medida 

Quant. 
Licit. 

Marca Valor Unit. 
 

Valor 
Total 

01       

02       

03       

       

TOTAL  

 
VALOR TOTAL: R$ ..........................  (.........................................) 
 
Validade:  ............ (NÃO INFERIOR A 60 DIAS). 
  
Obs: Todas as especificações estão de acordo com o Pregão  01/2020 e seu(s) anexo(s). 
 
 

Carimbo da Proponente e Assinatura do Responsável Legal 
______________________ 

 
 
NOTA: A proposta de preços poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a 
proponente poderá usar papel próprio, desde que nele constem todos os dados, sem qualquer 
alteração, apresentados neste modelo; obrigando-se inclusive a respeitar a ordem numérica dos 
itens; sob pena de desclassificação da proposta na sua forma de julgamento. 
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ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NA FASE DE 
CREDENCIAMENTO E FORA DE QUALQUER ENVELOPE. 

 
 

ANEXO III 
Modelo de Credenciamento 

 
 

 
 

Nome da Empresa 
 
Papel Timbrado 
 
 
 

Através da presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ..............., portador(a) da Cédula de Identidade n° 
..................... e inscrito no CPF/MF sob n° ......................., a participar da licitação instaurada pela 
Prefeitura – Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio,  na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
n° 01/2020,  na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-
se em  nome da empresa............................, bem como formular propostas, fazer lances de preço, 
interpor recurso ou dele desistir e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

                                           ........................., ........ de ........................de 2020. 

 

                                           ________________________________________ 

                                             (assinatura do representante legal da Licitante) 

                                                            com firma reconhecida 

 

Observação: Esta Declaração deverá vir acompanhada de cópia do Contrato Social ou Estatuto 

com a última alteração contratual ou consolidação  (original ou fotocópia autenticada). 
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ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NA FASE DE 
CREDENCIAMENTO E FORA DE QUALQUER ENVELOPE. 

 
 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO. 

 
 
A 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 
 
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2020. 

 

Sr. Pregoeiro, 

 

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520 / 2002, a empresa 

........................................ (indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020, cujo objeto Registro de Preços para 

aquisição de  Materiais e Descartáveis  para uso na Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio, 

conforme especificações  e quantidades estimadas constantes do Anexo I. 

...................., .... de ............. de 2020. 

 

......................................................................... 

Assinatura do representante legal 

 
 
 
 

 
OBSERVAÇÃO: A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO IMPLICARÁ NA 

EXCLUSÃO DO INTERESSADO NESTA LICITAÇÃO 
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Esta declaração deverá integrar o envelope nº 2  Documentação 

 
 

 
ANEXO  V 

Modelo Declaração 
 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIDADE 
 

Nome da empresa 
Papel Timbrado 
 
 
Declaramos, para fins de participação no Pregão Presencial n° 01/2020, que:  

 Declaramos para os fins de direito, a inexistência de fato impeditivo à habilitação, nos termos 
do Art. 32, § 2° da Lei n° 8.666/93 e que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Comprometemo-nos, sob as 
penas da Lei, a levar ao conhecimento da Prefeitura – Fundação Hospitalar Municipal santo 
Antônio, qualquer fato superveniente que venha a impossibilitar a habilitação; 
 

 Declaramos aceitar expressamente todas as condições fixadas nos Documentos de Licitação, 
e, eventualmente, em seus anexos e Suplementos, no que não conflitarem com a legislação 
em vigor; 
 
 

 Cumprimos com o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, que não 
empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
empregamos menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos; 
 

 Declaramos, outrossim, que nos submetemos a qualquer decisão que a Prefeitura – Fundação 
Hospitalar Municipal santo Antônio venha a tomar na escolha da Proposta vencedora, 
obedecidos os critérios estabelecidos na licitação em curso, reconhecendo, ainda, que não 
teremos direito a nenhuma indenização em virtude de anulação ou cancelamento do presente 
Pregão. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

                                                  .......................,  ........ de .......................de 2020. 
 
                                                       ____________________________________ 
                                                   (assinatura do representante legal da Proponente) 
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Esta declaração deverá integrar o envelope nº 2 Documentação 
 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO COM OS DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________________, sediada _____________________________, por intermédio do seu 

representante legal o(a) Sr.(a) ________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº _____________ e CPF nº ______________________, DECLARA para fim específico de futura 

contratação com a PREFEITURA – FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO 

ANTÔNIO  considerando o Pregão Presencial nº 01/2020, que o instrumento será assinado pelo Sr. 

(a) _________________________________, Qualificação ___________________________ 

portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________ e CPF nº __________________, residente 

e domiciliado na Rua _______________________, nº , bairro __________, CEP _____________, 

cidade de _________________, Estado de ________________.  

   

______________, em _____ de _____________de 2020.  

 

_______________________________________________ 

(Nome da empresa, do Declarante e sua Assinatura) 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ../2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 

 
Objeto:  Registro de Preços para aquisição de  Materiais e Descartáveis  para uso na Fundação 
Hospitalar Municipal Santo Antônio, em conformidade com as quantidades e características 
descritas no Anexo I. 

 
Aos ....... dias do mês de ........... do ano de dois mil e vinte, autorizado pelo Pregão Presencial nº 
01/2020, foi expedida a presente ATA DE  REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto no 
art. 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, art. 11 da Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
1617,de 01 de outubro de 2015, que conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem 
o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e o DETENTOR DA ATA  de 
julgamento de preços, homologada em __/__/2020. 
 
1. Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: ............., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ....., estabelecida à ........., nº ........ na Cidade de...., Estado....., 
CEP....., neste ato representado pelo(a)... Sr.(a) ........, inscrito(a) no CPF sob nº ...., conforme 
relação anexa. 
 
2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da  solicitação ou requisição 
de compra, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive por fax, na forma 
descrita no Edital de Pregão nº 01/2020. 
 
3.  O prazo para entrega dos respectivos itens será de no máximo 10 (dez) dias consecutivos, 
inclusive nas condições estabelecidas no Edital, pelo detentor da Ata de Registro de Preços, de 
cada pedido de fornecimento representado pela solicitação ou requisição de compra, no 
Departamento solicitante, em horário normal de expediente. 
 
4. Os itens registrados objeto deste PREGÃO serão entregues em perfeitas condições de uso, nos 
exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, sem qualquer despesa 
adicional. 
 
5.  O objeto deste pregão será fornecido de acordo com os pedidos formalizados através da 
solicitação ou requisição de compra, segundo a necessidade da contratante, com horários e prazos 
determinados e entregues neste endereço: Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio, sita à 
Rua Alois Tyszka, nº 250, centro, CEP 89340-000, Itaiópolis-SC, independente da quantidade 
solicitada. 

5.1.   A recusa de entrega na forma acima descrita, implicará em infração contratual, permitindo 
que a  Contratante rescinda o contrato, nos termos da lei 8.666/93. 

6. A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações  específicas para aquisição do objeto, obedecida a 
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legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do  registro a preferência de fornecimento, 
em igualdade de condições. 
 
7. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. 
 
8. O Município monitorará,  pelo menos trimestralmente o preço dos materiais e descartáveis,  
avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em 
decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos 
bens. 
 
9. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, 
admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 
instrumento. 
 
10. Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no 
mercado,  mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 
proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
 
11. O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser  dado se a  sua ocorrência era impossível 
no momento da contratação, e se houver a  efetiva comprovação do aumento pela empresa 
registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte). 
 
12. Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município 
solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do  preço registrado, de forma a 
adequá-lo na forma do item 10. 
 
13. O pagamento será efetuado  em até 30 (trinta) dia após o fornecimento dos materiais e 
descartáveis, mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, devidamente certificado pelo 
órgão competente, recebedor do objeto licitado. 
 
14. Para emissão da  Nota Fiscal Eletrônica deverá, obrigatoriamente, estar descrito a 
quantidade, lote, validade e marca dos produtos. 
 
15. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão gerenciador a firmar as contratações com 
o fornecedor, nas quantidades estimadas,  ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, 
nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
16.  Das penalidades: 
16.1. a contratada estará sujeita a multa de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do empenho, 
sem prejuízo da faculdade de rescisão e eventuais perdas e danos, apurados na forma da 
legislação em vigor, quando: 
a) Houver desistência do fornecimento dos materiais e descartáveis após a adjudicação da 
licitação; 
b) Não for entregue os materiais e descartáveis no prazo estabelecido neste Edital; 
c) Ocorrer o descumprimento de quaisquer disposições editalícias ou contratuais. 
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16.2. A inadimplência sujeitará o fornecedor a uma das seguintes sanções administrativas, 
aplicáveis na forma da Lei, após a instauração de processo administrativo: 
a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho; 
c) Suspensão do direito de licitar com a Fundação Hospitalar Municipal santo Antônio, pelo prazo 
de até  
5 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 7° da Lei n° 10.520/02; 
d) Expedição de declaração de inidoneidade com a consequente exclusão do quadro de 
fornecedores e cancelamento de seu registro cadastral. 
  
17. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado  no interesse da Administração e nas 
hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/1993, ou a pedido justificado do interessado. 
 
18. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o 
Edital de Pregão nº 01/2020,  a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as 
presentes disposições. 
 
19. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas 
no Foro da Comarca de Itaiópolis/SC, esgotadas as vias administrativas. 
 
20. Para constar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Sr. Felipe 
Tavares, Administrador Hospitalar - Interino, e pelo representante da Detentora, e duas 
testemunhas. 
 

Itaiópolis/SC, .../...../2020. 
 

______________________________________ 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 

FELIPE TAVARES 
Administrador Hospitalar - Interino 

 
____________________ 

DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Testemunhas: 
Nome/RG/Assinatura: _____________________________________________________ 
 
Nome/RG/Assinatura: _____________________________________________________ 

 
 
 
 

 


