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PROCESSO Nº 83/2017 
 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2017 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
 
O MUNICÍPIO DE LAGES – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por intermédio de seu Pregoeiro e 
sua Equipe de Apoio, torna público que fará realizar às 13:30 horas do dia 29 de novembro de 2017, 
licitação na modalidade PREGÃO, Pelo Menor Preço por item, regida pela Lei nº 10.520/02, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 7.014/03, pela Lei Complementar nº 123/06 e por este Edital, 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares, à Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, 
nesta cidade, para Aquisição de Materiais de Enfermagem, Higiene e Limpeza, Alimentos, Rações e 
Equipamentos Diversos para Atender o Centro de Controle de Zoonoses e Programa de Combate a Dengue 
da Secretaria  Municipal de Saúde. 
 
1. DO OBJETO: 
1.1 Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Enfermagem, Higiene e Limpeza, Alimentos, Rações 
e Equipamentos Diversos para Atender o Centro de Controle de Zoonoses e Programa de Combate a Dengue 
da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II,III eIV – 
Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital; 
1.2 Os quantitativos do objeto desta licitação estão classificadas consoante ao disposto na LC 123/06, com os 
itens destinados exclusivamente à participação de Microempresas e Empresa de Pequeno Porte. 
 
2. DA RETIRADA DO EDITAL: 
2.1 Far-se-á de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 18:00 horas, no Setor de Licitações e Contratos, à Rua Benjamin 
Constant nº 13, Lages, SC, ao custo de R$ 10,00, mediante a entrega de comprovante de depósito em conta, 
efetuado na Caixa Econômica Federal, Agência 0420, Conta nº 4-6, Operação n° 006, em nome da Prefeitura 
ou pelo site www.lages.sc.gov.br, sem ônus. 
 
3. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S): 
3.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos termos do Edital deverão 
ser formalizados, obrigatoriamente por escrito e endereçados à Secretaria de Administração aos cuidados do 
Pregoeiro, devidamente protocolizados no setor competente, podendo, para efeito de agilização, ser 
transmitidos via e-mail licita3@lages.sc.gov.br, em até no máximo 03 (três) dias antes da abertura do 
certame. 
3.2 Outras informações pelo telefone: (49) 3221-1169. 
 
4. DO(S) PRAZO(S): 
4.1 De Início: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente; 
4.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços; 
4.3 De Entrega(s): em até 10(dez) dias a contar da data da assinatura da solicitação da Secretaria Municipal 
de Saúde/Almoxarifado, na Rua Cruz e Souza – 368 - Bairro: Brusque; 
4.4 Do Recebimento: Provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em conseqüência a 
aceitação, para ulteriormente passar o recebimento definitivo, se aprovado(s); 
4.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 
 
5. DO(S) PAGAMENTO(S): 
5.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) emissão(ões) da(s) nota(s) fiscal(is) decorrente(s), nos 
termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93; 
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5.2 O(s) pagamento(s), se processará (ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 
comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais 
Documentos inerentes ao Processo. 
5.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização 
financeira será o IGP-M, em conformidade com art. 55, III da Lei 8.666/93. 
 
6. DA REVISÃO DOS PREÇOS: 
6.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos produto/equipamento(s) ou bens registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores; 
6.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado 
no mercado o órgão gerenciador deverá: 
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
6.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade 
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
6.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro 
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa; 
6.5 Caso o Município de Lages já tenha emitido a Nota de Empenho respectiva, para que a Empresa realize a 
entrega do produto, e a Empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre o 
pedido já formalizado e empenhado; 
6.6 O Município de Lages terá o prazo de até 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos. 
Durante esse período a Empresa deverá efetuar a(s) entrega(s) do(s) pedido(s) pelo preço registrado e no 
prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Município; 
 
7. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 
O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data definida para 
abertura do certame. 
 
8. DO VALOR ESTIMADO: 
8.1 Objeto desta licitação será adquirido com recursos provisionados na conta: 2005- 2421 – Programa de 
Ações de Vigilância em Saúde, Códigos de Despesas nº 30, Elemento de despesa nº 3390 e 4490, anos base 
2017/2018; 
 8.2 As despesas correrão nos exercícios futuros, às contas das dotações orçamentárias próprias para atender as 
despesas da mesma natureza; 
8.3 Valor Estimado Máximo: R$170.719,74(cento e setenta mil reais, setecentos e dezenove reais e setenta e 
quatro centavos).  
 
9. DA PARTICIPAÇÃO: 
9.1 Poderão participar da presente licitação, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, consoante art. 48, 
inciso I, da Lei Complementar 123/2006, legalmente constituídas no ramo de atividade do objeto, que 
satisfaçam as condições do presente Edital; 
9.2 Não poderão participar Empresas que estejam sob processo de falência, ou concordata ou em regime de 
recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas ou declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, Direta ou 
Indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados e dos Municípios, desde que o ato tenha sido 
publicado em imprensa oficial, pelo órgão autor da sanção ou Responsável; 
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9.3 A participação na presente Licitação, enseja a aceitação plena das condições prescritas neste Edital e em 
seu(s) anexo(s).  
 
10. DO CREDENCIAMENTO: 
10.1 Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão; 
10.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando cópias autenticadas do Ato 
Constitutivo/Estatuto/Contrato Social e da cédula de identidade, ou de outro documento reconhecido 
legalmente, que o identifique; 
10.3 O Licitante se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente credenciado, através 
de declaração ou instrumento procuratório, com firma reconhecida em cartório, acompanhado de cópias 
autenticadas da cédula de identidade do Outorgado e do Ato Constitutivo do Outorgante, conferindo poderes 
para formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 
10.4 A pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante, desde que não concorram entre si 
no mesmo item/lote; 
10.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado na sessão de abertura não enseja a 
INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante; 
10.6 O Licitante que não se fizer representar, fica automaticamente impedido de participar da fase de 
competição com lances verbais e de se manifestar motivadamente sobre os atos da Administração, 
decaindo, em consequência, do direito de interpor recurso; 
10.7 Far-se-á o credenciamento, antecedendo a abertura dos envelopes, devendo a documentação 
pertinente, ser envelopada em separado dos demais documentos ou entregue em mão. 
 
11. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
Deverão ser entregues 02 envelopes separados, indevassáveis, lacrados em seus fechos, cada um deles com 
identificação clara do proponente referente à licitação, como segue: 

ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA 
 ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
12.  DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 
12.1 Os envelopes: n° 01 – Proposta e n° 02 – Documentação de Habilitação poderão ser entregues no Setor 
de Licitações e Contratos da Prefeitura, à Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC, até as 13:30 
horas do dia 29 de novembro de 2017; 
12.2 Poderão também, sê-los remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por 
intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se 
responsabilizará por extravio ou atraso; 
12.3 Podem ainda, ser entregues pessoalmente ao Pregoeiro ou para um Membro da Equipe de Apoio, até a 
hora e dia marcado para abertura dos envelopes, não sendo admitida qualquer tolerância após o horário 
estabelecido para o início do certame. 
 
13. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 01 

Sr. Pregoeiro 
Empresa: 
Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 44/2017. 
Abertura às 13:30 horas do dia 29 de novembro de 2017. 
Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, CEP 88501-900, Lages, SC. 
Proposta 

 
14. DA PROPOSTA: 
14.1 Ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, apresentada em uma via, constando o 
nome, endereço completo e carimbado com a Razão Social; 
14.2 Ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem entrelinhas; 
14.3 Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a qualificação 
do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou Procurador); 
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14.3.1 Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do licitante devidamente 
identificado; 
14.3.2 Na hipótese prevista no subitem anterior, estando presente o representante legal na sala onde estão 
sendo abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua representatividade através de 
procuração com poderes específicos inerentes ao presente Pregão, a falta da assinatura poderá ser sanada no 
ato da constatação de tal fato; 
14.4 Estar com todas as vias rubricadas e a última assinada em seu desfecho, pelo signatário da autora; 
14.5 Ter validade de no mínimo 60 dias; 
14.6 Na hipótese de o prazo de validade estar omitido na proposta, esta será considerada válida por 60 
(sessenta) dias; 
14.7 O(s) produto(s) deverá(ão) ser cotado(s) com marca e com o número de Registro na ANVISA(dos 
exigidos) e descrito(s) com as especificações necessárias para facilitar sua identificação com os requisitos 
constantes do Edital(a isenta deve comprovar a isenção); 
14.8 O(s) preço(s) deverá(ão) ser cotado(s) por item, em moeda nacional, com duas casas decimais depois da 
vírgula e nele(s), deverá(ão) estar incluído(s) toda incidência de impostos, transportes, custos diretos e 
indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
securitários e tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do 
objeto deste Edital; 
 
14.8 Estar acompanhada: 
14.8.1 Da Declaração de que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação do(s) 
preço(s) do(s) produto(s) licitado(s); 
14.8.2 Da Declaração de que aceitam as condições impostas por este edital e que se submetem ao disposto 
pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
14.8.3 Da Declaração de que o(s) produto(s) a ser entregue(s) ficará(ão) sob a sua inteira responsabilidade, 
até a entrega definitiva; 
14.8.4 Da Declaração de que cumprem plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos 
termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02; 
14.8.5 Da Declaração de que se enquadram na condição de ME ou EPP, nos termos da LC 123/2006 e 
Alterações Posteriores; 
14.8.6  Da Declaração de que se vencedora,  se compromete  a entregar  produto  referente ao item 67 – 
Leite UHT Integral com os respectivos Laudos, conforme Termo de Referência – Anexo III – Termo 
de referência. 
 
NOTAS: 
- Para se servir da segurança que o procedimento oferece, e em conseqüência a agilizar o 
cadastramento das propostas com a eficiência que o expediente requer, postula-se para que a proposta 
seja enviada por meio do arquivo BETHA AUTO-COTAÇÃO, o qual encontra-se disponibilizado no 
site do Município, juntamente com o Edital; 
- O pendrive/CD com os dados gravados deverá estar inserido juntamente com a proposta no Envelope nº 01 
ou entregue em mãos juntamente com os envelopes; 
- No caso de dificuldade de leitura do meio magnético utilizado, será facultado o prazo de 10 minutos à 
empresa para adequar o meio utilizado ou encaminhar a proposta e planilha por e-mail. 
 
OBS: Anexar, preferencialmente na Proposta, Declaração formal, indicando o endereço, número de telefone 
da Empresa, bem como, o nome, o nº do RG e o cargo do titular que a representará no contrato decorrente, se 
vencedora.  
 
15. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 02 

Sr. Pregoeiro 
Empresa: 
Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 44/2017. 
Abertura às 13:30 horas do dia 29 de novembro de 2017. 
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Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, CEP 88501-900, Lages, SC. 
Documentação de Habilitação 

 
16. DA HABILITAÇÃO:  
 
16.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 
16.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última Alteração Consolidada e das 
alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado; em se tratando de Firma Individual o 
Registro Comercial e no caso de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo/Estatuto acompanhado da Ata da 
Assembléia que elegeu a diretoria em exercício; 
16.1.2 Comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, através da Certidão 
Simplificada atualizada (no máximo 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação) expedida pelo 
Registro competente, para fins de aplicação dos procedimentos definidos na LC nº 123/06 e Alterações 
Posteriores. 
 
16.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
16.2.1 Cópia do CNPJ; 
16.2.2 Cópia do Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes; 
16.2.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do Domicílio Sede do Licitante; 
16.2.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
16.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e Previdenciária, 
compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional; 
16.2.6 Prova de Regularidade com FGTS; 
16.2.7 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452/43. 
 
16.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
16.3.1 Em atendimento a Lei 6.360/76 e ao Decreto nº 79.094/77, Lei Federal nº 9782/99, RDC nº 59/00, 
RDC nº 185/01 e Decreto Federal nº 3961/01, para a empresa que cotar os Itens: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13,  15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 47, 48, 108 , 109 e 142 
 
Apresentar: 
16.3.1.1 Cópia da Licença Sanitária, em vigência; 
16.3.1.2 Cópia da Autorização de Funcionamento de Empresa, em nome da Empresa licitante, pertinente a 
atividade, em vigência. 
 
NOTAS:  
- A isenta, deve-se comprovar a isenção. 
 
16.4 Em atendimento a NBR 14725, para as empresas que cotarem o Item: 94. 
Apresentar: 
16.4.1 Cópia da Licença Sanitária, em vigência; 
16.4.2 Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ. 
 
16.5 Em atendimento a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional 
de Normas e Padrões para alimentos – CNNPA, para as empresas que cotarem o item 112. 
Apresentar: 
16.5.1 Cópia da Licença Sanitária, em vigência; 
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16.6 Para as Empresas que cotarem os itens: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 
Apresentar: 
16.6.1 Cópia da Licença Sanitária, em vigência; 
16.6.2 Cópia da Autorização de Funcionamento de Empresa, em nome da Empresa licitante, pertinente a 
atividade, em vigência, e/ou Autorização de Funcionamento do Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento (MAPA)  
 
NOTAS:  
- A isenta, deve-se comprovar a isenção. 
 
 
16.7 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
16.7.1 Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial, expedida há menos de 60 (sessenta) dias. 
 
16.8 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
16.8.1 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não possui em seu 
quadro de pessoal, empregados menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou em 
qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 
16.8.2 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não pesa contra si 
declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes 
públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 
97 da referida Lei. 
 
  NOTAS:  
- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 60 (sessenta) dias, contados 
da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet e a Certidão Simplificada, expedida pela Junta 
Comercial do Estado; 
- Na hipótese de documento emitido via internet estar com a validade expirada ou, de xerox apresentada 
sem autenticação, fica facultado ao Pregoeiro, consultar sua regularidade via site, bem como, proceder a 
autenticação mediante apresentação da via original, durante a sessão; 
- Todas as xerocópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet; 
- A prestação de serviços de autenticação de documentos, internamente, fica restringida até o dia anterior 
ao da abertura da Sessão, exceção feita aos documentos pertinentes a credenciamento, que poderão ser 
realizados em até 20 minutos antes da data fatal definida para a entrega dos envelopes; 
- Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 02; preferentemente dispostos 
ordenadamente, numerados sequencialmente (exemplo: 1/5; 2/5...5/5), encadernados e rubricados pelo 
Licitante; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar 
em nome desta; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a filial, todos os documentos deverão estar em 
nome desta; 
- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, matriz e 
filiais, serão aceitos pelo Pregoeiro para efeito de julgamento, independentemente da inscrição do CNPJ do 
Proponente; 
- Caso os documentos solicitados no subitem 16.1.1 sejam apresentados no ato do credenciamento do 
Representante do Licitante, fica facultada a apresentação destes no envelope nº 02. 
 
17. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
17.1 Será(ão) aberto(s) preliminarmente o(s) envelope(s) contendo a(s) Proposta(s) de Preço(s), que 
deverá(ão) estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará a 
proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10%, 
relativamente à de menor preço; 
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17.2 Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das 
melhores propostas, até o máximo de três, oferecer lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos; 
17.3 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores, serão 
convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor; 
17.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação 
da ordem de oferta dos lances; 
17.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra ao Licitante, na 
ordem decrescente dos preços; 
17.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate; 
17.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do 
Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo Licitante, para efeito 
de ordenação das propostas; 
17.8 Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com o 
licitante para que seja obtido melhor preço; 
17.9 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o 
Licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, na 
ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade, procedendo ao julgamento da habilitação, e assim 
sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo o 
respectivo Licitante declarado vencedor e, caso não haja manifestação motivada de intenção de recurso, a ele 
será adjudicado o objeto da licitação definido neste Edital e seu(s) anexo(s); 
17.10 Sendo considerada aceitável a proposta do Licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro 
procederá à abertura de seu envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das 
condições de habilitação; 
17.11 Em caso de o Licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro o inabilitará e examinará as 
ofertas subsequentes e a qualificação dos Licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor; 
17.12 Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o 
Licitante vencedor, com vistas a obter preço melhor; 
17.13 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará o vencedor, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos Licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, 
esclarecendo que a falta de manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso 
por parte do Licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 
registro de que todos os demais Licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões 
do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, 
vista imediata do processo; 
17.14 A ausência do Licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como 
renúncia ao direito de recorrer; 
17.15 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, 
da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade 
com as disposições do item acima; 
17.16 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os 
Licitantes presentes; 
17.17 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos 
trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes; 
17.18 A bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender a licitação, 
em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as diligências que se 
fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver 
em julgamento, à conclusão dos serviços, via e-mail, com a remessa da original via Correio; 
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17.19 Não havendo pelo menos 03 (três) propostas classificadas com seus respectivos Representantes, 
presentes, convocar-se-á o(s) autor(es) da(s) proposta(s) com melhor(es) preço(s), até completar o número 
previsto de 03 (três), para oferecer lance(s), qualquer que seja(m) seu(s) valor(es), para caracterizar o 
princípio da competitividade. 
 
18. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
18.1 A adjudicação se dará observando-se as condições prescritas no presente Edital e os critérios abaixo 
relacionados: 
18.2 Considerar-se-á vencedor o Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa, de acordo com as 
especificações do edital e ofertar o Menor Preço por Item, considerando concomitantemente para esse efeito, 
os quantitativos e os respectivos preços unitários de cada item, constantes da planilha orçamentária; 
18.3 A(s) Proposta(s), depois de aberta(s), é (são) IRRENUNCIÁVEL(IS) e o(s) preço(s) depois de 
negociado(s), IRRETRATÁVEL(IS); 
18.4 O(s) erro(s) de soma ou de multiplicação, em consequência o resultado do valor apurado e, outro(s) que, 
não desfigure(m) a validade jurídica, eventualmente configurado(s) na(s) Proposta(s) de Preço(s) do(s) 
Licitante(s), poderá(ao) ser devidamente corrigido(s), não se constituindo, de forma alguma, motivo para a 
desclassificação da Proposta; 
18.5 Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, fica facultada ao Pregoeiro, se julgado 
conveniente, a aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações; 
18.6 A adequação dos preços globais negociados será processada automaticamente pelo Sistema, 
considerando somente duas casas decimais depois da vírgula, com observância do arredondamento da fração 
dos decimais, para menos ou para mais. 
 
19. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 
19.1 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todo(s) o(s) documento(s) exigido(s) ou se 
estiver(em) ilegalmente formalizado(s); 
19.2 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, hipótese em que 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério 
da Administração, desde que requerida pelo licitante, mediante justificativa; 
19.3 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado ao Pregoeiro, convocar a ME/EPP 
remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e o limite de classificação; 
19.4 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não altere(m) a 
substância do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhe(s) validade e eficácia para fins de habilitação; 
19.5 Se, todos os Licitantes forem inabilitados, fica facultado ao Pregoeiro a aplicação das disposições do 
art. 48 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
 
 
 
20. DO DIREITO AO RECURSO: 
20.1 Tendo o Licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, contará com o prazo 
de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso; 
20.2 Os demais Licitantes, inclusive os ausentes, consideram-se intimados na sessão pública acima referida, 
terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do 
término do prazo da recorrente; 
20.3 A manifestação na Sessão Pública e a motivação no caso de recurso são pressupostos de admissibilidade 
do recurso; 
20.4 O recurso será endereçado à Secretaria Municipal de Administração, inexoravelmente via Setor de 
Protocolo, aos cuidados do Pregoeiro, acompanhado de xerox autenticadas do Ato Constitutivo do 
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Outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do Outorgado, o qual será 
encaminhado à Autoridade Competente, para apreciação e decisão; 
20.5 O recurso administrativo encaminhado via e-mail, somente será analisado e atendido, posteriormente a 
recepção da via original acompanhada do documento comprovando a outorga de poderes conferidos ao 
signatário e da xerox do documento de identidade do Outorgado; 
20.6 A Impugnação ao ato convocatório, deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de Administração, aos 
cuidados do Pregoeiro, obrigatoriamente via Setor de Protocolo, acompanhada de xerox autenticadas do Ato 
Constitutivo do Outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do Outorgado, 
nos termos do artigo 41 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
20.7 Acolhida a impugnação contra o presente Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas; 
20.8 Não será(ao) conhecido(s) o(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) apresentado(s) fora do prazo legal e/ou 
subscrito(s_ por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
licitante. 
 
21.  DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) REGISTRADA(S): 
21.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e da Ata de Registro 
de Preço, decorrente; 
21.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 10 (dez) dias a contar da 
data do seu recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver a Ata de Registro de Preços dentro 
do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às 
penalidades legalmente estabelecidas; 
21.3 Fornecer o(s) produto(s), acompanhado(s) do(s) documento(s) exigido(s) pela(s) Entidade(s) 
Reguladora(s); 
21.4 Manter, durante toda a execução a Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 
21.5 Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção do(s) produto(s), prestando todas as informações e 
esclarecimentos que se fizerem necessários; 
21.6 O(s) produto(s) devem(rão) estar devidamente embalado(s), sem danos como quebraduras, sujeiras e 
umidade, contendo rótulo do produto com as devidas descrições, marca do produto, informações do 
fabricante, formato,etc. 
21.7 Os produtos licitados, somente serão recebidos se estiverem com o prazo de validade igual ou superior a 
90 dias, exceto: 
- O(s)Iten(s): 125, 126, 127 e 128  – deverá ter validade de no mínimo 15 meses; 
21.8 Qualquer avaria nos produtos adquiridos que seja necessário a substituição, a Contratada será 
comunicada e deverá no prazo de 3 (três ) dias, contado do recebimento da comunicação, providenciar a(s) 
devida(s) troca(s), sem qualquer ônus para a Contratante. 
 
22. DO REGISTRO DE PREÇOS 
22.1 O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços 
relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de materiais, para contratações futuras; 
22.2 A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de 
compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos 
participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas 
aduzidas; 
22.3 Órgão Gerenciador é órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de 
Registro de Preços; 
22.4 Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa da presente 
licitação especial para Registro de Preços, bem como integre a futura Ata de Registro de Preços; 
22.5 O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Prefeitura do Município de Lages; 
22.6 A existência de Registro de Preços não obriga o Município a firmar as contratações que deles 
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poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a contratação pretendida, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 
 
23. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
23.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador; 
23.2  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão; 
23.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique 
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes; 
23.4 As aquisições ou contratações adicionais acima citadas não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
23.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
23.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata; 
23.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
24. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
24.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e Diplomas 
Complementares, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02; 
24.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 
24.3  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) por razão de interesse público;  
b) a pedido do fornecedor.  
 
25. DA CONTRATAÇÃO 
25.1 Homologado o resultado da licitação, o Município de Lages, respeitada a ordem de classificação e a 
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro 
de Preços, no prazo de 10 (dez) dias, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas; 
25.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio da Ata de Registro de 
Preços e emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 
25.3 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado; 
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25.4 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento da autorização de fornecimento 
pelo fornecedor; 
25.5 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, mesmo 
que as entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento; 
25.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 
25.7 De acordo com a Portaria nº 1690/2017 do Município de Lages e o art.67 da Lei 8.666/93, a execução 
do contrato deve ser acompanhado e fiscalizado por um responsável, neste caso, o responsável pela 
fiscalização e gestão do contrato é o (a) Sr.(a)  Regina de Souza Oliveira Martins – Diretora de Vigilância 
em Saúde. 
 
26.  DO DIREITO DE RESERVA: 
26.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 
devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 49 da Lei de 
Licitações; 
26.2 Receber o(s) produto(s) provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e consequente aceitação; 
26.3 O(s) produto(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, as 
especificações do Edital e seu(s) anexo(s), e não estiverem em conformidade com as Normas Técnicas da 
ANVISA, após notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à disposição do(s) fornecedor(es), sem 
atribuição de qualquer ônus ao Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 
 
27.  DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 
27.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial da Ata de Registro de 
Preços enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei; 
27.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas 
as penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em 10% (dez 
por cento) da contratação total, além das medidas legais cabíveis; 
27.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro do 
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem prejuízo das multas previstas neste 
Edital e das demais cominações legais; 
27.4 No caso de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços ou, deixar de apresentar documentos 
solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de 
multa de até 20% (vinte por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções previstas em lei, o 
Município se reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem de classificação, hipótese em 
que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor; 
27.5 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, 
poderá ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da Administração, 
isolada ou cumulativamente: 
a) Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória. Cancelamento do registro na Ata; 
b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações  e  de  fornecer  a Administração Pública por 
prazo de até 5 (cinco) anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o 
fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no subitem anterior. 
 
28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
28.1 No interesse do Município de Lages, sem que caiba à(s) Participante(s) qualquer reclamação ou 
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indenização, poderá(ão) ser: 
a) adiada a abertura da licitação; 
b) alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas 
Complementares; 
c) filmadas e/ou gravadas as sessões e este meio ser utilizado como prova; 
28.2 Para efeito de publicidade, o resultado final da licitação será disponibilizado no Diário Oficial dos 
Municípios, no endereço: www.diariomunicipal.sc.gov.br e no site da Prefeitura www.lages.sc.gov.br. 
 
9. DO FORO: 
Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura 
decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante. 
 

Lages, 25 de outubro de 2017. 
 
 
 

 
 

 
 

Reno Rogério de Camargo 
Pregoeiro 

 
 
 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário de Administração 

 
 
 
 

Odila Maria Waldrich 
Secretária da Saúde 
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ANEXO I 

 
 

ATA REGISTRO DE PREÇOS N° _ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2017 

PROCESSO Nº 83/2017 
 
 
 
Aos ______ dias do mês de _______ do ano de 2017, O MUNICÍPIO DE LAGES - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, através do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, lavra a presente Ata de Registro de 
Preços (ARP), referente ao Pregão 44/2017 – SMS, observadas as especificações, os preços, os quantitativos e 
os fornecedores classificados na licitação, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, 
constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz das regras inseridas na Lei nº 
10.520/02, Lei Complementar nº 123/06 e Alterações Posteriores, no Decreto 7.892/2013 e pelo Edital, 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Enfermagem, Higiene e Limpeza, Alimentos, Rações e 
Equipamentos Diversos para Atender o Centro de Controle de Zoonoses e Programa de Combate a Dengue da 
Secretaria Municipal de Saúde,, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II,III e IV – 
Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital; 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S): 
2.1 De Início: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente; 
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços; 
2.3 De Entrega(s): em até 10(dez) dias a contar da data da assinatura da solicitação da Secretaria Municipal de 
Saúde/Almoxarifado, na Rua Cruz e Souza – 368 - Bairro: Brusque; 
2.4 Do Recebimento: Provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e 
Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em conseqüência a aceitação, para 
ulteriormente passar o recebimento definitivo, se aprovado(s); 
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 
 
CLAÚSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS   
O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) 
especificado(s) na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 44/2017. 
 
 

EMPRESA   CNPJ  
ITEM QUANT UNID. ESPECIFICAÇÕES MARCA P.UNIT. (R$) TOTAL (R$) 

       
TOTAL GERAL  

 
 
 
CLAÚSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 
4.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) entrega(s) dos produtos à vista da(s) nota(s) fiscal(is), 
decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93; 
4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação 
de que foram atendidas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, Proposta de Preços e demais 
Documentos inerentes ao Processo. 
4.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização 
financeira será o IGP-M, em conformidade com art. 55, III da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS: 
5.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, 
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores; 
5.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado o órgão gerenciador deverá: 
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
6.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
5.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
5.5 Caso o Município de Lages já tenha emitido a Nota de Empenho respectiva, para que a Empresa realize a 
entrega do produto, e a Empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre o pedido 
já formalizado e empenhado; 
5.6 O Município de Lages terá o prazo de até 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos. 
Durante esse período a Empresa deverá efetuar a(s) entrega(s) do(s) pedido(s) pelo preço registrado e no prazo 
ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Município; 
5.7 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização 
financeira é o IGP-M. 
 
 
CLAÚSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) REGISTRADA(S): 
6.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e da Ata de Registro de 
Preço, decorrente; 
6.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 10 (dez) dias a contar da data do 
seu recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver a Ata de Registro de Preços dentro do prazo 
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades 
legalmente estabelecidas; 
6.3 Fornecer o(s) produto(s), acompanhado(s) do(s) documento(s) exigido(s) pela(s) Entidade(s) 
Reguladora(s); 
6.4 Manter, durante toda a execução a Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 
6.5 Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção do(s) produto(s), prestando todas as informações e 
esclarecimentos que se fizerem necessários; 
6.6 O(s) produto(s) devem(rão) estar devidamente embalado(s), sem danos como quebraduras, sujeiras e 
umidade, contendo rótulo do produto com as devidas descrições, marca do produto, informações do 
fabricante, formato,etc. 
6.7 Os produtos licitados, somente serão recebidos se estiverem com o prazo de validade igual ou superior a 90 
dias, exceto: 
- O(s)Iten(s): 125, 126, 127 e 128  – deverá ter validade de no mínimo 15 meses; 
6.8 Qualquer avaria nos produtos adquiridos que seja necessário a substituição, a Contratada será comunicada e 
deverá no prazo de 3 (três ) dias, contado do recebimento da comunicação, providenciar a(s) devida(s) troca(s), 
sem qualquer ônus para a Contratante. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONTRATAÇÃO 
7.1 Homologado o resultado da licitação, o Município de Lages, respeitada a ordem de classificação e a  
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quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de 
Preços, no prazo de 10 (dez) dias, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso 
de fornecimento nas condições estabelecidas; 
7.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio da Ata de Registro de 
Preços e emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 
7.3 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
7.4 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento da autorização de fornecimento pelo 
fornecedor; 
7.5 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, mesmo que as 
entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento; 
7.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 
de condições. 
7.7 De acordo com a Portaria nº 1690/2017 do Município de Lages e o art.67 da Lei 8.666/93, a execução do 
contrato deve ser acompanhado e fiscalizado por um responsável, neste caso, o responsável pela fiscalização e 
gestão do contrato é o(a) Sr.(a)  Regina de Souza Oliveira Martins – Diretora de Vigilância em Saúde. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
8.2 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador.  
8.3  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão; 
8.4 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
8.5 As aquisições ou contratações adicionais acima citadas não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem 
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
8.6 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
8.7 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata; 
8.8 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
 
CLAÚSULA NONA– DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e Diplomas 
Complementares, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02; 
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9.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 
9.3  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) por razão de interesse público;  
b) a pedido do fornecedor.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
10.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços 
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei; 
10.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as 
penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em 10% (dez por 
cento) da contratação total, além das medidas legais cabíveis; 
10.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro do prazo 
de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das 
demais cominações legais; 
10.4 No caso de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços ou, deixar de apresentar documentos 
solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de 
multa de até 20% (vinte por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções previstas em lei, o 
Município se reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem de classificação, hipótese em 
que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor; 
10.5 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, poderá 
ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da Administração, isolada ou 
cumulativamente: 
a) Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória. Cancelamento do registro na Ata; 
b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública por prazo 
de até 5 (cinco) anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o 
fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no subitem anterior. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DIREITO DE RESERVA 
11.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 
devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 49 da Lei de 
Licitações; 
11.2 Receber o(s) produto(s) provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e consequente aceitação; 
11.3 O(s) produto(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, as especificações 
do Edital e seu(s) anexo(s), após notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à disposição do(s) 
fornecedor(es), sem atribuição de qualquer ônus ao Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da 
Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura 
decorram da presente Ata de Registro de Preço, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante, para 
dirimir dúvidas ou questões que não encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro 
irrenunciável pela CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Os 
casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 3.555/2000, alterada, e demais 
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normas aplicáveis. E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em três 
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem. 
 
 

LAGES, SC, em ...... de .......... de 2017. 
 
 
 
 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

Empresa Contratada 
 
 
 
 

Visto da Progem 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

 
REF.:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2017 – SMS 
 
 
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, 

HIGIENE E LIMPEZA, ALIMENTOS, RAÇÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA 
ATENDER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES E PROGRAMA DE COMBATE A 
DENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 

VALOR 
UNIT. 

MÁXIMO 
R$ 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
R$ 

MATERIAIS DE ENFERMAGEM 

1 ÁGUA OXIGENADA -  (H202) 3%, 10 volumes 
- frasco com 1 litro 35 FRASCO 4,40 154,00 

2 

Afastador Farabeuf – descrição - tamanho 
1,3cmX12,5cm.  Instrumento cirúrgico não 
articulado não cortante. Produzido em aço 
inoxidável com extra tratamento 

15 UNID 18,73 280,95 

3 

ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - álcool etílico 
hidratado líquido 70%, frasco com 1 litro, 
recomendado para uso hospitalar e farmacêutico. 
Produto inflamável. Desinfetante hospitalar para 
superfícies fixas. Composição: Álcool etilico e 
água deionizada. 

50 FRASCO 5,56 278,00 

4 ALGODÃO HIDROFILO hospitalar de 500g 80 PACOTE 19,37 1.549,60 

5 ANTISSÉPTICO - gliconato degermante 2% 
(clorexidina) 1000ml 35 FRASCO 13,07 457,45 

6 
AVENTAL LONGO - oleado de borracha ou 
vinil ou material similar, sem mangas, sem bolso, 
cor branca. 

2 UNID 9,20 18,40 

7 Cabo para bisturi nº4 - cabo  aço inox, 
Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante. 10 UNID 6,78 67,80 

8 

Calha cirúrgica grande veterinária - em chapa 
de aço inoxidável, estrutura em ferro zincado com 
furos laterais para amarras e ponteiras de borracha. 
Tamanho: 1mx35x16. Fabricada em formato de 
"U". 

2 UNID 305,97 611,94 

9 

Calha cirúrgica pequena veterinária - descrição 
- Em chapa de aço inoxidável, estrutura em ferro 
zincado com furos laterais para amarras e ponteiras 
de borracha. Tamanho: 60x27x12cm. Fabricada 
em formato de "U". 

2 UNID 238,97 477,94 

10 
CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - em 
plástico, esterilizado por radiação de cobalto(raio 
gama), tamanho 90x120cm 

500 UNID 1,24 620,00 

11 CATETER PERIFÉRICO 22 G intravenoso, em 150 UNID 1,21 181,50 
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teflon resistente, flexível, biocompatível e radiopaco, 
cânula em aço inoxídavel siliconizada, com bisel ultra 
afiado, tamanho 0,9 x 25mm 

12 
CATETER PERIFÉRICO 24 G intravenoso, em 
teflon resistente, flexível, biocompatível e radiopaco, 
cânula em aço inoxídavel siliconizada, com bisel ultra 
afiado, tamanho 0,7 x 19mm  

150 UNID 1,31 196,50 

13 CLORETO DE SÓDIO 0,9% - frasco com 500 ML, 
injetável, sistema fechado. 200 FRASCO 4,17 834,00 

14 

DETERGENTE concentrado para limpeza de 
instrumental - frasco 1 litro; detergente neutro, 
composto tensoativos anionicos.acido sulfônico e 
lauril éter sulfato de sódio, metilcloro 
isotiazolinona 

30 FRASCO 25,82 774,60 

15 ESCOVA IODOPOLIVIDONA SOLUÇÃO 10% 50 UNID 2,45 122,50 

16 

ESPARADRAPO - 10cmx4,5m, tecido 100% 
algodão com resina acrílica impermeabilizante, 
com massa adesiva á base de borracha natural, 
óxido de zinco e resina. Embalagem com capa 
protetora. 

50 UNID 5,62 281,00 

17 

Estetoscópio - auscultador duplo - Os dois lados 
do auscultador (adulto e pediátrico) com 
diafragmas, tubo biauricular,  Peso do auscultador : 
82 gramas, Diâmetro do diafragma: 4,3cm, 
Material do diafragma: Epóxi/Fibra de vidro, Tipo 
de diafragma: Ajustável de peça única, Vedação 
das olivas: Suave, olivas extras:Sim, 
Comprimento: 69cm, Diâmetro do sino ou 
diafragma pequeno: 3,3cm. 

1 UNID 334,74 334,74 

18 
ESTOJO para instrumental cirúrgico, material 
aço inox, tipo liso, comprimento 20cm, largura 
10cm e altura 5cm 

5 UNID 64,00 320,00 

19 
FIO 0 - nylon agulhado cx c/24 unidades Agulha: 
30 mm (3.0 Cm) – 3/8 Círculo (Agulha – Aço 
inox). Tipo triangular. 

80 cx 48,91 3.912,80 

20 
FIO 2-0 - nylon agulhado cx c/24 unidades 
Agulha: 30 mm (3.0 Cm) – 3/8 Círculo (Agulha – 
Aço inox). Tipo triangular. 

80 cx 45,91 3.672,80 

21 
FIO 2-0 - nylon sem agulha cx C/24 unidades 
Agulha: 30 mm (3.0 Cm) – 3/8 Círculo (Agulha – 
Aço inox). Tipo triangular. 

80 cx 46,27 3.701,60 

22 
FIO 3-0 - NYLON - agulhado cx c/24 unidades 
Agulha: 30 mm (3.0 Cm) – 3/8 Círculo (Agulha – 
Aço inox). Tipo triangular. 

80 cx 55,04 4.403,20 

23 

GANCHO OSH para castração cadela, tamanho 
grande. Instrumento cirúrgico não articulado não 
cortante. Produzido em aço inoxidável com extra 
tratamento contra oxidação. 

15 UNID 35,83 537,45 

24 

GANCHO OSH para castração gata, tamanho 
grande. Instrumento cirúrgico não articulado não 
cortante. Produzido em aço inoxidável com extra 
tratamento contra oxidação. 

15 UNID 35,83 537,45 

25 IODO TÓPICO 10% - frasco com 1 litro 100 FRASCO 14,63 1.463,00 
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26 
LARINGOSCÓPIO ADULTO VETERINÁRIO 
- em aço inox com lâmpada de LED, com 3 
lâminas. 

2 UNID 576,66 1.153,32 

27 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - de látex, com 
pó, Nº 6,5 500 UNID 1,68 840,00 

28 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - de látex, com 
pó, Nº 7,0 500 UNID 0,92 460,00 

29 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - de látex, com 
pó Nº 7,5 500 UNID 0,95 475,00 

30 

LUVA DE PROCEDIMENTO - não cirúrgico, 
látex, Lubrificada com pó bio- absorvível;  
Ambidestra; não estéril  tamanho grande -  Caixa 
com 100 

100 cx 19,98 1.998,00 

31 

LUVA DE PROCEDIMENTO - não cirúrgico, 
látex, Lubrificada com pó bio- absorvível;  
Ambidestra; não estéril  tamanho médio - Caixa 
com 100. 

100 cx 18,96 1.896,00 

32 

LUVA DE PROCEDIMENTO - não cirúrgico, 
látex, Lubrificada com pó bio- absorvível;  
Ambidestra; não estéril tamanho pequeno - Caixa 
com 100. 

100 cx 19,15 1.915,00 

33 

LUVAS DE BORRACHA - com punho longo  
confeccionada em borracha natural (Látex), 
revestida internamente com flocos de algodão, 
antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na 
face dorsal e punho tamanho g. 

100 UNID 3,32 332,00 

34 

LUVAS DE BORRACHA - com punho longo 
confeccionada em borracha natural (Látex), 
revestida internamente com flocos de algodão, 
antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na 
face dorsal e punho tamanho m 

10 UNID 3,34 33,40 

35 

LUVAS DE BORRACHA - com punho longo  
confeccionada em borracha natural (Látex), 
revestida internamente com flocos de algodão, 
antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na 
face dorsal e punho tamanho p 

10 UNID 3,30 33,00 

36 

OCULOS DE PROTEÇÃO - armação e visor 
confeccionado em uma única peça de  
policarbonato,  Hastes tipo espátula, 
confeccionadas em nylon com ajuste de 
comprimento. Lentes com tratamento antirrisco. 

10 UNID 5,99 59,90 

37 

PINÇA ALLIS - descrição - tamanho 18cm. 
Instrumento cirúrgico articulado não cortante. 
Produzido em aço inoxidável com extra tratamento 
contra oxidação. 

15 UNID 47,83 717,45 

38 

PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO - 
tamanho 16cm. Instrumento cirúrgico não 
articulado não cortante. Produzido em aço 
inoxidável com extra tratamento contra oxidação. 
Instrumental padrão. Utilizado em diversos 
procedimentos cirúrgicos para apreensão de tecido. 

15 UNID 13,09 196,35 
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39 

PINÇA BACKAUS - descrição - tamanho 10cm. 
Instrumento cirúrgico articulado não cortante. 
Produzido em aço inoxidável com extra tratamento 
contra oxidação. hastes arredondadas. 

15 UNID 46,94 704,10 

40 

PINÇA CRILE RETA - descrição- tamanho 
18cm.Instrumento cirúrgico articulado não 
cortante. Produzido em aço inoxidável com extra 
tratamento contra oxidação. Hastes arredondadas. 

15 UNID 33,33 499,95 

41 

PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA - 
tamanho 16cm, Instrumento cirúrgico articulado 
não cortante, Produzido em aço inoxidável com 
extra tratamento contra oxidação, Hastes 
arredondadas. 

15 UNID 34,67 520,05 

42 

PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA -  
tamanho 16cm, Instrumento cirúrgico articulado 
não cortante, Produzido em aço inoxidável com 
extra tratamento contra oxidação, Hastes 
arredondadas. 

15 UNID 34,67 520,05 

43 

PINÇA MOSQUITO CURVA - tamanho 12cm. 
Instrumento cirúrgico articulado não cortante. 
Produzido em aço inoxidável com extra tratamento 
contra oxidação. Hastes arredondadas 

15 UNID 20,19 302,85 

44 

PINÇA ROCHESTER CURVA - tamanho 18cm. 
Instrumento cirúrgico articulado não cortante. 
Produzido em aço inoxidável com extra tratamento 
contra oxidação. Hastes arredondadas. 

15 UNID 40,09 601,35 

45 
PROTETORES FACIAIS - (mascara p3) 
respirador purificador de ar tipo peça semifacial 
filtrante para partículas PFF3 

30 UNID 3,43 102,90 

46 

REANIMADOR MANUAL (AMBU) - com 
balão e válvula em silicone; com reservatório; 
Válvulas unidirecionais que evitam reinalação; 
Válvula limitadora de pressão POP OFF a 40 
centímetros de água; tubo acumulador de oxigênio, 
até 100%; Acoplável em válvula PEEP; 
Acondicionado em bolsa plástica para transporte; 
Máscara silicone transparente N°3 adulto; Jogo de 
Intermediários N° 3 a 5; Válvula PEEP. 

4 UNID 160,33 641,32 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO DOS ITENS R$ 39.791,21 

 
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS 

47 

APARELHO DE ANESTESIA INALATÓRIA 
COM VENTILAÇÃO - Ventilador Micro 
Processado Digital, ciclado a tempo e limitado a 
volume ou ciclado a pressão, composto de Display 
LCD Gráfico colorido de alta definição de 7" 
polegadas para registro dos valores dos parâmetros 
ajustados e medidos, gráfico em tempo real da 
pressão endo traqueal, manômetro digital para 
registro da pressão endo traqueal do tipo Bar Graf, 
inclusive durante a ventilação manual além das 
informações de pressão de pico e informações de 
texto para a indicação de alarmes e modos de 

1 UNID 4.073,30 4.073,30 
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ventilação. A programação e ajustes são realizados 
por botão do tipo ’’ONE TOUCH’’, para os 
seguintes parâmetros: Frequência, Relação I/E, 
Tempo, Inspiratório, Volume, Alarme de Pressão 
Mínima e Alarme de Pressão Máxima. Possui 
ainda fole intercambiável de 1000ml e alimentação 
por oxigênio.Rotâmetro para oxigênio com escala 
de 0 a 8lpm.Saída comum de gases por bico e 
botão de oxigênio direto.Filtro Valvular completo 
para utilização em circuito fechado, semi-fechado 
e aberto, para ventilação manual, espontânea ou 
controlada mecânica, formado de um reservatório 
de fechamento rápido com a capacidade para 
1000grs. de cal sodada, válvulas 
inspiratórias/expiratórias e válvula pop off 
incorporada. Acompanha circuito paciente 
completo, composto de traqueias de PVC e balão 
de látex e conector paciente com bocal giratório 
fabricado em polisofona. Opcionalmente pode ser 
oferecido com traqueias e balão de silicone. 

48 

BALANÇA DIGITAL VETERINÁRIA - 
descrição - Em aço inox com display em LCD. 
Plataforma 90 cm de comprimento x 65 cm de 
largura.Pesagem máxima: 300 KG. Divisão 0.05 
KG. 

2 UNID 1.844,11 3.688,22 

49 CINZEL - aço carbono cabo de madeira tamanho 
1.1/4" 2 UNID 32,79 65,58 

50 FACA DE DISSECAÇÃO (PEIXEIRA) - cabo 
branco de plástico 10" 2 UNID 88,73 177,46 

51 

FOCO CIRÚRGICO TRIPÉ COM NO 
MÍNIMO 4 LÂMPADAS LED - Iluminação: 
≥60,000LX com 1m distância. Temperatura da cor: 
4000K±500K. Bulb voltagem: AC24V. Bulb 
Power: 125 w 

2 UNID 3.638,67 7.277,34 

52 

IDENTIFICAÇÃO DE RÁDIO FREQUENCIA 
- tipo "lifechip identification system" ou 
compatível  para uso com seringa própria e leitor 
compatível caixa com 100 unidades. 

20 cx 1.630,00 32.600,00 

53 

LEITOR DE CHIP TIPO POCKET - que faça 
leitura do identificador de rádio frequência  tipo 
"Lifechip Identification System" -  Ou compatível  
- Leitor de cartões USB 2.0   que permite acesso 
aos vários cartões utilizados em aparelhos celulares 
para transferência e gravação de arquivos entre 
computadores, Palms e celulares. Encaixe de plug 
USB no case. Faz a leitura de 14 tipos de Cartões 
incluindo o cartão SIM, e permite, através de um 
software, fazer backups de dados de telefones 
celulares, acessar, editar e apagar os dados de 
contatos e agenda contidos no Chip e no cartão de 
memória. 

2 UNID 1.284,70 2.569,40 

54 MORSA DE BANCADA - para contenção 
adequada da cabeça do animal nº 5 1 UNID 138,05 138,05 

55 PEDRA DE AFIAR -  média 150x50x25mm 2 UNID 22,72 45,44 
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56 

SELADORA PARA EMBALAGEM DE 
ESTERILIZAÇÃO - selagem rápida para 
embalagens de até 30 cm de largura; Compacta e 
de fácil manuseio; Espessura de selagem de 13 
mm; Sistema de selagem tipo barra aquecida; 

1 UNID 244,96 244,96 

57 SERRA DE ARCO - ajustável de 8 a 12 com 5 
laminas para substituição. 2 UNID 31,51 63,02 

58 

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO 
DIGITAL COM MIRA A LASER -  Faixa de 
temperatura: - 50º C a 380º C (-58 a 716ºF) 
Seleção Celsius / Fahrenheit, Função 
Armazenamento de dados, Função liga e desliga 
luz no display: Função desligamento automático/ 
Economia de bateria, Indicação de bateria fraca. 
Alimentação: Bateria Inclusa. 

5 UNID 131,12 655,60 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO DOS ITENS R$ 51.598,37 

 
MEDICAMENTOS 

59 LEVOBUPIVACAÍNA CLORIDRATO, 0,5% 
sem vasoconstritor, injetável - frasco com 20 ml 100 FRASCO 14,79 1.479,00 

60 CLORIDRATO DE CETAMINA 10% - uso 
veterinário  frasco com 10 ml 150 FRASCO 52,37 7.855,50 

61 CLORIDRATO DE TRAMADOL - 100 mg/2ml 
(injetável)  ampola com 2 ml 200 AMPOLA

S 10,02 2.004,00 

62 DIAZEPAM - 5 mg/ml - ampola com 2 ml 100 AMPOLA
S 0,84 84,00 

63 DIPIRONA - 500 mg - injetável - uso veterinário -
frasco com 50 ml 100 FRASCO 4,92 492,00 

64 LIDOCAÍNA - 2% - solução injetável - uso 
veterinário - frasco com 50 ml 100 FRASCO 3,57 357,00 

65 MELOXICAM - 0,2 % (injetável) -uso 
veterinário - frasco ampola com 20 ml 100 FRASCO-

AMPOLA 82,13 8.213,00 

66 MELOXICAM - 2,0 mg (comprimido) -uso 
veterinário - cx c/10 comp 100 CX 3,57 357,00 

67 PENTABIÓTICO VETERINÁRIO - 3,4g, 
2.400.000 ui - frasco com 8,5 g 200 FRASCO 5,02 1.004,00 

68 SULFATO DE MORFINA - 10 mg/ml -  ampola 
com 1 ml 200 AMPOLA

S 3,93 786,00 

69 XILAZINA - 2% - frasco com 10 ml 40 FRASCO-
AMPOLA 27,37 1.094,80 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO DOS ITENS R$ 23.726,30 

 
MATERIAL DE EXPEDIENTE 

70 
AGENDA DIÁRIA - tamanho 20,5x14,5cm, com 
capa semi rigida, contendo no mínimo 300 páginas 
a 2/2  

30 UNID 19,24 577,20 

71 
APONTADOR - de um furo para lápis, com corpo 
plástico rígido com lâmina de aço, com 
reservatório 

20 UNID 1,36 27,20 
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72 
BORRACHA - de latex natural, para lapis e 
grafite, no formato retangular, na cor branca, 
medindo 3 x 2 cm. 

50 UNID 0,71 35,50 

73 

CANETA ESFEROGRAFICA - cor azul, escrita 
fina, corpo em poliestireno cristal, redondo, ponta 
em latão, esfera em tungstênio - caixa com 50 
unidades 

10 CX 26,25 262,50 

74 
ETIQUETA tipo tarja adesiva com 20 metros, 
tamanho 23x15mm, cor branca, cor tarjas em 
vermelho para preenchimento manual 

50 ROLO 8,83 441,50 

75 LÁPIS - de madeira, com grafite suave, cor preto, 
nº 02, medindo 170mm caixa com 50 unidades 10 CX 21,12 211,20 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO DOS ITENS R$ 1.555,10 

 
UNIFORMES 

76 

CAMISA DE BRIM - cor cinza, com bordado 
logo da zoonoses de 5 cores (no bolso frontal 
superior esquerdo - tamanho 8x8cm) ,  manga 
curta,  com bolso lateral, tamanhos P 

2 UNID 44,40 88,80 

77 

CAMISA DE BRIM - cor cinza, com bordado 
logo da zoonoses de 5 cores (no bolso frontal 
superior esquerdo - tamanho 8x8cm) ,  manga 
curta,  com bolso lateral, tamanho M 

2 UNID 44,40 88,80 

78 

CAMISA DE BRIM, cor cinza, com bordado logo 
da zoonoses de 5 cores (no bolso frontal superior 
esquerdo - tamanho 8x8cm),  manga curta,  com 
bolso lateral, tamanhos G 

3 UNID 44,40 133,20 

79 

CAMISA DE BRIM - cor cinza, com bordado  
logo da zoonoses de 5 cores (no bolso frontal 
superior esquerdo - tamanho 8x8cm),  manga 
curta,  com bolso lateral, tamanhos GG 

2 UNID 44,40 88,80 

80 

JALECO MANGA LONGA DE BRIM verde, 
bordado com o logo da zoonoses de 5 cores (no 
bolso frontal superior esquerdo tamanho 8x8 cm) e 
bordado com a bandeira do município na manga 
direita (tamanho 35x45cm), com bolsos lateral e 
superior  do lado esquerdo . Tamanho P 

2 UNID 73,33 146,66 

81 

JALECO MANGA LONGA DE BRIM verde, 
bordado com o logo da zoonoses de 5 cores (no 
bolso frontal superior esquerdo tamanho 8x8 cm) e 
bordado com a bandeira do município na manga 
direita (tamanho 35x45cm), com bolsos lateral e 
superior  do lado esquerdo . Tamanho M 

2 UNID 73,33 146,66 

82 

JALECO MANGA LONGA DE BRIM verde, 
bordado com o logo da zoonoses de 5 cores (no 
bolso frontal superior esquerdo tamanho 8x8 cm) e 
bordado com a bandeira do município na manga 
direita (tamanho 35x45cm), com bolsos lateral e 
superior  do lado esquerdo . Tamanho G 

3 UNID 73,33 219,99 

83 

JALECO MANGA LONGA DE BRIM verde, 
bordado com o logo da zoonoses de 5 cores (no 
bolso frontal superior esquerdo tamanho 8x8 cm) e 
bordado com a bandeira do município na manga 

2 UNID 73,33 146,66 



 

Prefeitura do Município de Lages 
Estado de Santa Catarina 
Secretaria da Administração 

Setor de Licitações e Contratações 

 

25 

direita (tamanho 35x45cm), com bolsos lateral e 
superior  do lado esquerdo . Tamanho GG 

84 

MACACÃO DE BRIM – cinza, manga curta, 
bolso lateral e superior esquerdo, cintura com 
elástico, bordado logo da zoonoses com 5 cores 
(parte de trás costas -tamanho do bordado 
20x20cm) , tamanho P 

2 UNID 61,00 122,00 

85 

MACACÃO DE BRIM – cinza, manga curta, 
bolso lateral e superior esquerdo, cintura com 
elástico, bordado logo da zoonoses com 5 cores 
(parte de trás costas -tamanho do bordado 
20x20cm) , tamanho M 

2 UNID 61,00 122,00 

86 

MACACÃO DE BRIM – cinza, manga curta, 
bolso lateral e superior esquerdo, cintura com 
elástico, bordado logo da zoonoses com 5 cores 
(parte de trás costas -tamanho do bordado 
20x20cm) , tamanho G 

3 UNID 61,00 183,00 

87 

MACACÃO DE BRIM – cinza, manga curta, 
bolso lateral e superior esquerdo, cintura com 
elástico, bordado logo da zoonoses com 5 cores 
(parte de trás costas -tamanho do bordado 
20x20cm) , tamanho GG 

2 UNID 61,00 122,00 

88 CALÇA BRIM - cor cinza, com bolso traseiro,  
cintura elástico, tamanhos P 2 UNID 40,17 80,34 

89 CALÇA BRIM - cor cinza, com bolso traseiro,  
cintura elástico, tamanhos M 2 UNID 40,17 80,34 

90 CALÇA BRIM - cor cinza, com bolso traseiro,  
cintura elástico, tamanhos G 3 UNID 40,17 120,51 

91 CALÇA BRIM - cor cinza, com bolso traseiro,  
cintura elástico, tamanhos GG 2 UNID 40,17 80,34 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO DOS ITENS R$ 1.970,10 

 
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 

92 

ÁGUA SANITÁRIA - composição hipoclorito de 
sódio e água; princípio ativo: hipoclorito de sódio 
teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p, embalagem 
plástica galão de 5 litros. 

150 GALÃO 15,38 2.307,00 

93 

ÁLCOOL EM GEL - 70%. Álcool em gel para 
desinfecção, com ação antibacteriana e 
antisséptica, frasco com válvula pump dosadora, 
embalagem com 500gr. 

50 FRASCO 4,89 244,50 

94 

ÁLCOOL ETÍLICO - hidratado 92,8 INPM 
(Álcool 96° GL), embalagem plástica, resistente 
contendo 1.000ml (01 LITRO), com validade 
mínima de 36 meses, contendo as identificação do 
produto, marca do fabricante, lote, data de 
fabricação e prazo de validade impressos. 

150 FRASCO 11,63 1.744,50 

95 
CERA - de emulsão especial incolor, 
antiderrapante para piso frio, à base de carnaúba, 
embalagem com 750 ml. 

10 FRASCO 8,00 80,00 

96 COPO PLÁSTICO - descartável para água de 
180 ml. Os copos devem ser homogênios, isentos 100 PACOTE 3,09 309,00 
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de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, 
deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não 
devendo apresentar sujidade interna ou 
externamente. O copo deve trazer gravado em 
relevo, com caracteres visíveis e de forma 
indelével marca ou identificação do fabricante, a 
capacidade e o símbolo de identificação material 
para reciclagem. Acondicionado conforme a praxe 
do fabricante, de forma a garantir a higiene e 
integridade do produto até seu uso. A embalagem 
deverá conter externamente dados de identificação, 
procedência e quantidade. Embalagens com 100 
unidades. 

97 

DESINFETANTE - concentrado para desinfecção 
e aromatização de ambientes. Isento de partículas 
insolúveis ou materiais precitados. Embalagem 
galão de 5 litros, nos perfumes eucalipto, limão, 
lavanda, pinho, talco. 

30 GALÃO 20,94 628,20 

98 

DESODORIZADOR - de ambiente em aerosol, 
360 ml/265g com redução de 10%, ingrediente 
ativo álcool 96% GL, ingrediente ativo benzoato 
de sódio, borato de sódio, fragrâncias diversas. 

20 UNID 6,34 126,80 

99 

DETERGENTE LIMPADOR MULTI-USO - 
instantâneo concentrado para limpeza que 
contenha em sua formulação Linear Alquil 
Benzeno Sulfonato de Sódio, Tensoativo não 
iônico, alcalinizante, éter glicólico, álcool e 
perfume, embalagem com 500 ml, tampa e bico 
econômico. Indicado para remover gorduras, 
fuligem, poeira, para limpeza de cozinha, banheiro, 
pia e azulejos. 

40 FRASCOS 1,76 70,40 

100 

DETERGENTE LÍQUIDO - 500ml - lava louças, 
neutro, biodegradável, concentrado, embalagem 
plástica de 500ml, com bico dosador, dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade. 

50 FRASCOS 1,96 98,00 

101 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO - com 8 unidades 60 
g. 100% ecológico. Composição: aço carbono, 
embalagem contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação  e validade. 

10 PACOTE 0,98 9,80 

102 

ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO - com 
agentes antibactericidas, dupla face, medindo 
aproximadamente 110 mm X 75 mm X 23 mm. 
COR: espuma amarela e a fibra verde. Pacotes com 
03 unidades. Não serão aceitas esponjas de 
qualidade ruim, que se desintegram facilmente ou 
com medidas inferiores a descrição. 

20 PACOTE 9,40 188,00 

103 
PANO DE LIMPEZA - 100% algodão, saco 
alvejado para limpeza em geral, sem acabamento, 
cor escura, tamanho 50cm X 70cm. 

100 UNID 1,73 173,00 

104 
PAPEL HIGIÊNICO - branco folha simples, 
neutro, 100% celulose, rolo com 30mx10cm 
largura, de boa qualidade. 

200 ROLO 0,74 148,00 
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105 

PAPEL TOALHA - interfolhado - tamanho 22 x 
21 cm, composição 100% fibra celulósicas de alta 
qualidade, sem fragrância, alta absorção e 
resistência a umidade, 02 dobras, não reciclado 
fardo com no mínimo 1000 folhas, papel cor 
branco. Embalagem primária pacote plástico 
lacrado contendo rótulo do produto com as devidas 
descrições e marca do produto. Livre de sujidades. 

70 FARDO 6,48 453,60 

106 

RODO - plástico duplo com 40 cm, com cabo de 
madeira plastificado. Rodo perfil de borracha com 
acabamento chanfrado, utilizado para secar 
superfícies úmidas, ideal para trabalhos 
domésticos. Possui borracha natural resistente. 
Lâmina em EVA dupla. 

10 UNID 4,00 40,00 

107 

SABAO EM BARRA - multiuso, para limpeza em 
geral, biodegradável, embalagem plástica com 5 
unidades de 200gr cada, com nome, dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade. 

40 BARRA 6,28 251,20 

108 

SABONETE LÍQUIDO -  perolado, com agentes 
emolientes e umectantes, que mantenha hidratação 
da pele, embalagem com 5000ml, rotulado, na 
embalagem deverá constar a data de fabricação, 
validade do produto e número do lote. 

30 GALÃO 9,40 282,00 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO DOS ITENS R$ 7.154,00 

 
ALIMENTOS 

109 

AÇÚCAR BRANCO - refinado embalagens de 5 
kg. Deve apresentar-se isento de substâncias 
estranhas e/ou nocivas. Embalados em plástico 
atóxico e termosselado. Embalagem declarando a 
marca, nome e endereço do empacotador, prazo de 
validade, número de registro no órgão competente. 
Embalagem primária. 

30 PACOTE 18,86 565,80 

110 
BOLACHA SORTIDA - embalagem 800 gramas, 
isento de mofo, odores estranhos e substâncias 
nocivas, embalagens plástica. 

30 PACOTE 7,54 226,20 

111 

CAFÉ EM PÓ - homogêneo torrado e moído, 
aroma e sabor característicos de café, tipo forte, 
apresentação moído. Embalado a vácuo em pacote 
de 400 gramas. De primeira qualidade, contendo 
identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade, com selo de 
pureza da associação brasileira da indústria do café 
- ABIC. 

100 PACOTE 8,88 888,00 

112 

CHÁ SOLÚVEL - sabor de cidreira. 
Acondicionado em sache de 2 a 3 gr. Os saches 
devem estar em caixa de papelão que contenha as 
informações do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade, cada caixa 
contendo 10 sachês. 

20 cx 2,88 57,60 
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113 

CHÁ SOLÚVEL - sabor maça. Acondicionado 
em sache de 2 a 3 gr. Os saches devem estar em 
caixa de papelão que contenha as informações do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade, cada caixa contendo 10 sachês. 

20 cx 4,00 80,00 

114 

CHÁ SOLÚVEL - sabor de camomila. 
Acondicionado em sache de 2 a 3 gr. Os saches devem 
estar em caixa de papelão que contenha as informações 
do produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade, cada caixa contendo 10 sachês.  

20 cx 2,95 59,00 

115 

CHÁ SOLÚVEL - sabor de frutas. Acondicionado 
em sache de 2 a 3 gr. Os saches devem estar em 
caixa de papelão que contenha as informações do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade, cada caixa contendo 10 sachês.   

20 cx 3,13 62,60 

116 

DOCE DE LEITE - em pasta,  principais 
ingredientes: leite pasteurizado, açúcar, xarope de 
glicose, farinha de trigo, leite em pó, sal, essência 
de leite condensado e conservante acido sorbico. 
Não contém glútem. Produzida com produtos 
selecionados e rígido controle de qualidade. 
Devendo estar armazenado sem exposição da luz 
solar e não expor a temperatura superior a 50ºC. 
Cada unidade com peso de 900 gramas. A 
embalagem deve estar sem amassado, rasgado ou 
suja e conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. 

40 UNID 5,46 218,40 

117 

LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, UHT, 
embalagem tetrapak, com informações 
nutricionais, identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido - 1 
litro 

50 LITRO 2,18 109,00 

118 

MARGARINA - vegetal cremosa, com sal, 
embalagens de 500 g. Teor de lipídios de forma 
precisa na embalagem, de 82%, podendo conter 
vitamina e outras substancias permitidas, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprio, em pote 
plástico de 500 gramas cada, atóxico, embalado em 
caixa de papelão reforçado, 

40 POTE 4,00 160,00 

119 

PÓ PARA REFRESCO - Sabor uva. 
Composição: açúcar cristal, acidulantes, 
aromatizantes, corantes, sabor específico de fruta 
conforme o sabor, rendimento 2 litros cada com 45 
gramas. 

100 UNID 1,00 100,00 

120 

PÓ PARA REFRESCO - Sabor laranja. 
Composição: açúcar cristal, acidulantes, 
aromatizantes, corantes, sabor específico de fruta 
conforme o sabor, rendimento 2 litros cada com 45 
gramas. 

100 UNID 1,00 100,00 

121 
PÓ PARA REFRESCO - Sabor limão. 
Composição: açúcar cristal, acidulantes, 
aromatizantes, corantes, sabor específico de fruta 

100 UNID 1,00 100,00 
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conforme o sabor, rendimento 2 litros cada com 45 
gramas. 

122 

PÓ PARA REFRESCO - Sabor morango. 
Composição: açúcar cristal, acidulantes, 
aromatizantes, corantes, sabor específico de fruta 
conforme o sabor, rendimento 2 litros cada com 45 
gramas. 

100 UNID 1,00 100,00 

123 

PÓ PARA REFRESCO - Sabor pêssego. 
Composição: açúcar cristal, acidulantes, 
aromatizantes, corantes, sabor específico de fruta 
conforme o sabor, rendimento 2 litros cada com 45 
gramas. 

100 UNID 1,00 100,00 

124 

PÓ PARA REFRESCO - Sabor guaraná. 
Composição: açúcar cristal, acidulantes, 
aromatizantes, corantes, sabor específico de fruta 
conforme o sabor, rendimento 2 litros cada com 45 
gramas. 

100 UNID 1,00 100,00 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO DOS ITENS R$ 3.026,60 
ALIMENTOS PARA ANIMAIS 

125 

RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS - Embalagens 
plásticas com 25 kg, protegidas contra 
rancificação, com período de validade indicado, 
contendo ração com níveis de garantia de umidade 
máxima de 12%, proteína bruta entre 19 e 21%, 
extrato etéreo entre 7 e 8,5%, matéria fibrosa entre 
3 e 4%, matéria mineral entre 8,5 e 12%, cálcio 
entre 1,4 e 2,4% e fósforo entre 0,8 e 1%. A 
composição básica deverá conter carne bovina, 
carne de frango, gordura de origem animal 
estabilizada, milho, trigo, soja, arroz, premix 
vitamínico e mineral. As partículas deverão ser de 
tamanho homogêneo, bem extrusadas, sem fios, 
com aerificação. 

100 PACOTE 65,24 6.524,00 

126 

RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES - 
Embalagens plásticas com 25 kg, protegidas contra 
rancificação, com período de validade indicado, 
contendo ração com níveis de garantia de umidade 
máxima de 12%, proteína bruta entre 25 e 27%, 
extrato etéreo entre 7,5 e 9%, matéria fibrosa entre 
3 e 4%, matéria mineral entre 9 e 11%, cálcio entre 
1,4 e 2,% e fósforo entre 0,8 e 1%. A composição 
básica deverá conter carne bovina, carne de frango, 
leite em pó desnatado, gordura de origem animal 
estabilizada, milho, trigo, soja, arroz, premix 
vitamínico e mineral. As partículas deverão ser de 
tamanho homogêneo, bem extrusadas, sem fios, 
com aerificação. 

100 PACOTE 86,19 8.619,00 

127 

RAÇÃO PARA GATO ADULTO - Pacote de 20 
kg, com as seguintes garantias por kg de produto: 
extrato etéreo mínimo 9%, proteína bruta mínimo 
26%, cálcio mínimo 1,5%, umidade máximo 10%, 
matéria fibrosa 5%. Sacos protegidos contra 

50 PACOTE 97,54 4.877,00 
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rancificação, com período de validade indicado. 

 128 

RAÇÃO PARA GATO FILHOTE - Pacote de 
20 kg, com as seguintes garantias por kg de 
produto: extrato etéreo mínimo 9%, matéria 
mineral máximo 8%, cálcio mínimo 1,5%, 
umidade máximo 10%, matéria fibrosa 5%. Sacos 
protegidos contra rancificação, com período de 
validade indicado. 

50 PACOTE 102,26 5.113,00 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO DOS ITENS R$ 25.133,00 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 

129 

BANQUETA - Base injetada, dotada de 05 
rodízios giratórios de 02”, com apoio para os pés 
circular em aço inoxidável. Regulável em altura 
através de pistão a gás. Assento e encosto 
regulável, estofados em espuma injetada com 
revestimento em courvim. Altura Mínima: 560 mm 
X Altura Máxima: 820 mm  Cor: Verde 

2 UNID 287,77 575,54 

130 

CAIXAS PLÁSTICAS para transportes de 
animais Nº2 - comprimento: 43cm x Largura: 
35cm x Altura: 28cm);  resina plástica de alta 
resistência;  alças para fixação de cintas para 
transporte;  

2 CX 109,60 219,20 

131 

CAIXAS PLÁSTICAS - para transportes de 
animais Nº3 - comprimento: 63cm x Largura: 
45cm x Altura: 38cm);  resina plástica de alta 
resistência;  alças para fixação de cintas para 
transporte;  

2 CX 186,04 372,08 

132 

CAIXAS PLÁSTICAS - para transportes de 
animais Nº4 - comprimento: 73cm x Largura: 
55cm x Altura: 58cm);  resina plástica de alta 
resistência;  alças para fixação de cintas para 
transporte;  

2 CX 481,60 963,20 

133 

CAMBÃO - para contenção de animal, Fabricado 
em aço inox, com trava central; tubo giratório; 
Com cabo de aço encapado Tamanho mínimo: 120 
cm 

5 UNID 296,00 1.480,00 

134 COLEIRA - em couro emborrachado,  tamanho 
GG: Pescoço: 39 a 51cm; Largura: 2,5cm 100 UNID 15,71 1.571,00 

135 COLEIRA - em couro emborrachado, tamanho 
M: Pescoço: 27 a 37cm; Largura: 1,5cm 100 UNID 13,15 1.315,00 

136 COLEIRA - em couro emborrachado, tamanho 
P: Pescoço: 19 a 26cm; Largura: 1,5cm 100 UNID 3,17 317,00 

137 

JAULA - para contenção de cães, e felinos 
grandes entre outros animais - descrição - material 
de ferro esmaltado, diversas portas para examinar o 
paciente, tamanhos : alt. 100cmx compr150cmx 
larg55cm 

5 UNID 1.044,19 5.220,95 

138 LAMINA Nº 40 TOSQUEADEIRA - lâmina 
compatível para uso com o aparelho Oster 2 UNID 165,30 330,60 
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139 

LAVADORA DE ROUPA - capacidade de 
lavagem mínima de 12 kg; abertura da tampa 
superior; controle eletrônico eletromecânico; 
acabamento do cesto aço inox; velocidade de 
centrifugação 750rpm; enxagues 3; Trava de 
Segurança;  Controle de Níveis de Água; Pés 
reguláveis; Filtro para fiapos  

1 UNID 1.398,66 1.398,66 

140 

MAQUINA PARA TOSA 2 velocidades - 
descrição - 220V - 2 velocidades (máximo de 3200 
ciclos de corte por minuto);motor universal de alta 
potência (45W);sistema de troca rápida de lâminas; 
escovas de carbono substituíveis; tela de ventilação 
removível; cabo de alimentação de energia com 
3,65 m; 

2 UNID 890,00 1.780,00 

141 

MICROONDAS FORNO - capacidade mínima 
de 30 Litros; largura 55,3cm; altura 31,1cm; 
Profundidade 46,7cm; peso líquido 17kg; voltagem 
220V; Potencia 1000W; Consumo de energia 
1500W; Display/painel digital; relógio, função 
descongelamento;  

1 UNID 411,33 411,33 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO DOS ITENS R$ 15.954,56 

MATERIAL DE ENFERMAGEM 

142 

COMPRESSA GAZE - NÃO ESTÉRIL, 
hidrófila, 100%algodão, 5 dobras, 8 camadas, 13 
FIOS, 7,5x 7,5(dobrada); 15cmx30cm(aberta) 
pacote com 500 

50 PACOTE 16,21 810,50 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO DO ITEN R$ 810,50 

VALOR ESTIMADO TOTAL R$ 170.719,74 
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ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 

Para os Licitantes que Cotarem o Item 67 Leite UHT Integral, Apresentar na entrega: 
 
 Licença Sanitária em vigência, para veículos de transporte referente aos veículos que 

transportarão/realizarão a entrega. A licença sanitária poderá ser em nome de terceiros, mediante 
apresentação de contrato de prestação de serviço firmado entre a licitante e a empresa proprietária do 
veículo; 

 
  Da cópia autenticada ou original dos laudos realizados em Laboratório Qualificado (laboratórios da Rede 

Oficial/credenciados/autorizados pelo MAPA ou ANVISA, ou laboratórios pertencentes às Universidades 
Federais ou Estaduais, localizados no estado de Santa Catarina); com as características organolépticas, 
físico-químicas e microbiológicas, com data inferior a 180 (cento e oitenta) dias; com as seguintes 
análises: 
 

 ANÁLISE SENSORIAL: Cor, odor, sabor, aspecto. 
 FÍSICO-QUÍMICO: Gordura, Acidez, Estabilidade ao Alizarol, Índice Crioscópico. 
 MICROBIOLOGIA: Contagem de Coliformes, Pesquisa de Salmonella. 
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ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NOTA: 
 
A LOGOMARCA DA ZOONOSES DEVERÁ SER BORDADA NOS ITENS: 
 

  
 Itens 76, 77, 78 e 79 – Camisa de brim: no bolso frontal superior esquerdo(tamanho 8x8cm); 
 Itens: 80, 81, 82 e 83 – Jaleco; no bolso frontal superior esquerdo(tamanho 8x8cm);  
 Itens: 84, 85, 86 e 87 - Macacão de brim: na parte de trás(costas), (tamanho 8x8cm). 
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NOTA: 
 

BANDEIRA DO MUNICÍPIO DEVERÁ SER BORDADA NOS ITENS: 
 80,81,82,E 83 - Jaleco na manga lado direito(tamanho 35x45cm). 
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