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PROCESSO Nº 03/2021 

 

RERRATIFICAÇÃO IV 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 

 

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS E COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% 

PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

O MUNICÍPIO DE LAGES – PREFEITURA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

torna público, para ciência dos interessados que, por intermédio de seu Pregoeiro(a) e sua Equipe de 

Apoio, realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO. 

 

A presente licitação, cujo tipo é o de MENOR PREÇO POR ITEM, será conduzida pelo(a) 

Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, regida pela Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 

Municipal nº 7.014/03, pelo Decreto 10.024/19, pela Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/18, 

pela Lei Complementar nº 123/06 e Alterações Posteriores e por este Edital e seu(s) anexo(s), com 

aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares. O provedor do sistema 

eletrônico adotado pela PREFEITURA para a realização deste certame é o COMPRASNET – 

www.gov.br/compras 

 

Para participar deste pregão, dever-se-á observar os seguintes critérios: 

 

 Todos os horários estabelecidos neste Edital obedecerão, para todos os efeitos, o 

horário de Brasília – DF. 
 

 MODO DE DISPUTA: ABERTO 
 

 As PROPOSTAS COMERCIAIS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser 

enviados até as 09:00 horas do dia 13/05/2021, exclusivamente por meio eletrônico, conforme 

subitem 5.1 deste edital. 

 

 A SESSÃO PÚBLICA, se iniciará às 09:00 horas do dia 13/05/2021, no endereço eletrônico 

www.gov.br/compras 

 

 Poderá ser apresentado PEDIDO DE ESCLARECIMENTO e IMPUGNAÇÃO ao Edital 

deste Pregão até as 23:59 horas do dia 07/05/2021, nos termos do artigo 41 da Lei 8.666/93 e 

Diplomas Complementares por uma das formas a seguir: 

 Em meio físico, dirigida à Secretaria Municipal de Administração, aos cuidados do(a) 

Pregoeiro(a), obrigatoriamente via Setor de Protocolo; 

 Via e-mail: pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br. 

 

1.  DO OBJETO: 

1.1 Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Enfermagem e Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) para as Unidades Básicas de Saúde, Policlínica, Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA), SAMU e Programa de Atenção Domiciliar (SAD) da Secretaria Municipal de Saúde, em 

conformidade com as especificações prescritas no Anexo I – Termo de Referência, que passa a 

fazer parte integrante deste Edital; 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.compras.gov/br
mailto:pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br
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1.2 Os quantitativos do objeto desta licitação estão classificados observando os termos da LC 

123/06, da seguinte forma: 

a) Itens Exclusivos – corresponde aos itens com valores máximos estimados de até R$ 80.000,00, 

destinados exclusivamente a participação de ME/EPP, sem prejuízo de sua participação na cota 

reservada e na cota principal; 

b) Cota Reservada – corresponde a até 25% das quantidades totais dos itens com valores acima de 

80.000,00, destinado à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sem prejuízo 

de sua participação nos itens exclusivos e na cota principal; 

c) Cota Principal – corresponde a 75%, ou mais, das quantidades totais dos itens com valores 

acima de 80.000,00, destinado à participação dos interessados que atendam às exigências 

estabelecidas neste Edital. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1 Poderão participar da presente licitação: Empresas, Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, consoante Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores, legalmente constituídas no 

ramo de atividade do objeto, que satisfaçam as condições do presente Edital; 

2.2 Não poderão participar Empresas que estejam sob processo de falência ou concordata ou em 

regime de recuperação extrajudicial, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas, impedidas 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; 

2.3 Não poderá participar, direta ou indiretamente nesta licitação, servidor ou dirigente da Prefeitura 

do Município de Lages, seja da administração direta ou indireta, bem como os demais 

impedimentos constantes do art.9º, da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

2.4 A participação na presente Licitação, enseja a aceitação plena das condições prescritas neste 

Edital e em seu(s) anexo(s).  

 

3. DO CADASTRO NO SICAF E CREDENCIAMENTO 

3.1 Para participar deste pregão o interessado deverá estar regularmente credenciado no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018; 

3.2 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente 

PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as 

orientações que seguem no link: https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf-digital, até o 

terceiro dia útil anterior da data do recebimento das propostas; 

3.3 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao Portal 

COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão; 

3.4 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 

dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica; 

3.5 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira – ICP – Brasil; 

3.6 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 

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

inerentes a este Pregão; 

3.7 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,  

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf-digital
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros; 

3.8 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

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

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

tornem desatualizados; 

3.8.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação; 

3.9 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

3.9.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

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

3.9.1.1 Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

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

3.9.1.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

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

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte. 

3.9.2 Que está ciente e concorda com as condições descritas no Edital e seus anexos; 

3.9.3 Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

3.9.4 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores;  

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

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

3.9.6 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

3.9.7 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

3.9.8 Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da 

Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

3.10 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4. DO SISTEMA ELETRÔNICO 

4.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e seus lances; 

4.2 Se o site do Compras Governamentais ficar inacessível por problemas operacionais, com a 

desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será 

suspenso e retomado após comunicação, via e-mail ou sistema, aos participantes; 

4.3 No caso de desconexão apenas do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva, o sistema 

eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o(a) 

Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados; 

4.3.1 Quando a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 minutos, a 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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sessão do pregão será suspensa e reiniciada após 24 (vinte e quatro) horas da comunicação aos 

participantes; 

4.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 

licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, de sua desconexão ou pelo(a) pregoeiro(a) via 

CHAT; 

4.5 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao COMPRASNET 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

4.6 O credenciamento junto ao SICAF implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de 

sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

5.1 Os licitantes encaminharão a proposta comercial e todos os documentos de habilitação 

exclusivamente por meio do sistema, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 6 deste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha; 

5.3 A Proposta de Preço é o valor que deve ser digitado no sistema, correspondente ao VALOR 

UNITÁRIO que consta da Proposta Comercial; 

5.4 O VALOR lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercial deverão ser 

coincidentes; 

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

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. Após a abertura, não será mais 

possível o envio dos documentos de habilitação, admitindo-se apenas o envio de documentos 

complementares, caso solicitados pelo(a) pregoeiro(a), nos termos do subitem 8.3; 

5.6 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes do sistema; 

5.7 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006; 

5.8 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade do licitante, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

5.9 A Proposta Comercial deve ser formulada constando nome e endereço completo (comercial e 

eletrônico), redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem 

entrelinhas, contendo 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) 

de preferência em papel timbrado da empresa, contendo os seguintes elementos: 

5.9.1 O(s) preço(s) deverá(ão) ser cotado(s) com marca e com o número de registro na 

ANVISA(dos exigidos) por item, cujo somatório deverá coincidir com o valor total da proposta, 

em moeda nacional, com, no máximo, duas casas decimais depois da vírgula e nele já deverão 

estar incluídos 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; 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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Obs.: O(s) isento(s) de registro na ANVISA deve comprovar a isenção mediante a      

apresentação da norma que o(s) isenta(m); 

5.9.2 O(s) produto(s)/serviços(s) deverá(ão) ser cotado(s) com marca e descritos com as 

especificações necessárias para facilitar sua identificação com os requisitos constantes do Edital; 

5.9.3 O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados 

da data definida para abertura do certame. Caso não conste na proposta o prazo acima referido, 

esta será considerada válida pelo referido período; 

5.9.4 A(s) proposta(s) Comercial(is) deve(m) estar acompanhada(s): 

a) Da Declaração de que, se vencedora, dos produtos correlatos aos itens: 3 ao 10, 11, 

18 ,21 29 ao 31, 52 ao 58, 60, 72, 73, 75, ao 83, 84 ao 88, 95 ao 99, 118, 122, 160 ao 

174, 183, 184, 190 ao 192, 221 ao 227, 229 ao 233, 241 ao 248, 303 ao 307, 314, 316, 

318 e 323 ao 326 deverão apresentar amostra(s) do(s) produto(s) cotado(s), em prazo 

não superior a 10 (dez) dias da Convocação da(o) Pregoeira(o), via sistema Comprasnet 

para aceite e aprovação, no Almoxarifado Central, sito a Rua Cruz e Souza, 368. Bairro: 

Brusque, Lages-SC; 

b) Da Declaração de que, se vencedora, dos produtos correlatos aos itens: 101 ao 104, 

109, 110, 123 ao 127, 141 ao 143, 188 e 189 deverão apresentar bula ou catálogo do(s) 

produto(s) cotado(s), em prazo não superior a 10 (dez) dias da Convocação da(o) 

Pregoeira(o), via sistema Comprasnet para aceite e aprovação, no Almoxarifado 

Central, sito a Rua Cruz e Souza, 368, bairro Brusque, Lages-SC; Secretaria Municipal 

da Saúde. 

 

OBS: Nos casos em que as exigências das alíneas “a” e ”b” contemplarem itens da COTA 

RESERVADA, esta exigência estende-se também à COTA PRINCIPAL. 

 

 6. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A HABILITAÇÃO: 

6.1 Para fins de habilitação no certame, os licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos à 

regularidade jurídica, fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira e técnica, conforme 

abaixo:  

 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 

6.1.1 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 Assembleia que elegeu a diretoria em exercício; 

6.1.2 Comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através da 

Certidão Simplificada, com emissão não superior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura 

da licitação, expedida pela Junta Comercial do Estado, para fins de aplicação dos procedimentos 

definidos na LC nº 123/06 e Alterações Posteriores. 

6.1.3 Comprovação da condição de Microempreendedor Individual (MEI), enquadrado, mediante 

apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), emitido por 

meio do Portal do Empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br), para fins de aplicação dos 

procedimentos definidos na LC nº 123/06 e Alterações Posteriores. 

 

 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

6.1.4 Comprovante de inscrição no CNPJ; 

6.1.5 Cópia do Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes, se houver; 

6.1.6 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do Domicílio Sede do licitante; 

6.1.7 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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6.1.8 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; 

6.1.9 Prova de Regularidade com FGTS; 

6.1.10 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. 

 

 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

6.1.10 Cópia do Alvará Sanitário do Licitante, em vigência. Não serão considerados válidos 

protocolos ou recibos de solicitação da renovação de validade do Alvará; 

6.1.11 Cópia da Autorização para Comercialização de Produtos para a Saúde, pertinente a atividade, 

em vigência, expedido pela ANVISA; 

6.1.12 Cópia da Autorização para Comercialização de Produtos Domissanitários, pertinente a 

atividade, em vigência, expedido pela ANVISA; 

Excetua-se do exigido nos subitens 6.1.11 e 6.1.12 os itens: 20, 22 ao 28, 35 ao 41, 60, 67 ao 69, 

74, 94, 119, 123 ao 127, 129, 136, 137, 144, 145, 152, 153, 154, 159, 186, 188 ao 208, 216 ao 219, 

268, 269, 272 ao 278, 311, 315 e 322. 

 

OBS: Nos casos em que as exigências da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA contemplarem os itens 

da COTA RESERVADA, esta exigência estende-se também a COTA PRINCIPAL. 

 

NOTAS:  

A isenta de registro na ANVISA deve comprovar a sua isenção apresentando a norma que a 

isenta. 

 

 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
6.1.11 Certidão Negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial, em vigência, acompanhada da certidão de registro no sistema Eproc, se exigida. 

 

Notas: 
- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 90 (noventa) dias, 

contados da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet;  

- Para instruir e complementar o Processo Licitatório fica facultado ao Pregoeiro consultar o site 

oficial disponibilizado para confirmar e ou extrair via de certidão indispensável para regularizar 

documento apresentado com insuficiência, desde que não altere a sua validade jurídica;  

- 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(a) Pregoeiro(a) para efeito de julgamento, independentemente da 

inscrição do CNPJ do Proponente. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1 Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o(a) Pregoeiro(a) 

verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
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7.1.1 Também será desclassificada a proposta de preço (eletrônica) que identifique o licitante; 

7.1.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes; 

7.1.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação; 

7.2 O licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedido de participar da sessão de lances,  

podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame,  

conforme item 10 deste edital; 

7.3 O sistema organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em 

ordem crescente de preços; 

7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes; 

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

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 

no registro; 

7.6 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item; 

7.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital; 

7.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema; 

7.9 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 

(um centavos); 

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações; 

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) 

minutos do período de duração da sessão pública; 

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários; 

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente; 

7.14 Encerrada a fase competitiva, sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 

de lances, em prol da consecução do melhor preço; 

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

registrado em primeiro lugar; 

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

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante; 

7.17 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta; 

7.18 Nos itens exclusivos e na cota reservada será, sem meras formalidades, adjudicado em favor 

da ME/EPP com menor preço ofertado, o objeto licitado; 

7.19 Não havendo ME/EPP vencedora nos itens exclusivos, estes ficarão desertos e ou fracassados. 

7.20 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
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valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015; 

7.21 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada; 

7.22 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto; 

7.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior; 

7.24 No caso da mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas 

deverá ocorrer pelo menor preço, de acordo com o §3° do art. 8° do Decreto n° 8.538/15; 

7.25 No caso de Propostas com valores iguais, aplicar-se-á o disposto nos Artigos 36 e 37 do 

Decreto 10024/19; 

7.26 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(a) Pregoeiro(a) examinará a 

proposta ou lance subsequente, 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); 

7.27 No julgamento das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os 

participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação; 

7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro negociará com o licitante 

que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 

em condições diferentes das previstas neste Edital; 

7.29 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes; 

7.30 O(a) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 

for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados; 

7.31 Serão consideradas desclassificadas as propostas que, após a etapa de negociação, permaneçam 

acima do valor máximo aceitável; 

7.32 A bem dos serviços, o(a) Pregoeiro(a), se julgar conveniente, reserva-se ao 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; 

7.33 Se todas as propostas forem desclassificadas, o(a) Pregoeiro(a) poderá fixar aos licitantes o 

prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da 

desclassificação, consoante art. 48 da Lei 8.666/93 e diplomas complementares. 

 

8. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 

8.1 Como condição prévia ao  exame da  documentação de habilitação  do  licitante detentor da  
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proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF;   

b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br); 

8.1.1 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de  

condição de participação; 

8.1.2 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente; 

8.2 Caso atendidas as condições de participação, o(a) Pregoeiro(a) verificará o atendimento das 

condições de habilitação do licitante detentor do melhor preço, mediante a análise da documentação 

encaminhada na forma do item 6; 

8.3 Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da 

proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo de até 

02 (duas) horas, após solicitação do(a) pregoeiro(a), observado o prazo disposto no § 2º do art. 38, 

do Decreto 10024/19; 

8.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que as certidões 

apresentem 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, mediante comunicação eletrônica a todos os participantes, prorrogável por 

igual período, a critério da Administração, desde que requerida pelo licitante, mediante justificativa; 

8.5 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(à) Pregoeiro(a), 

convocar a ME/EPP remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e o 

limite de classificação; 

8.6 Constatado o atendimento pleno pelo licitante das exigências de habilitação previstas neste 

Edital, este será declarado vencedor do certame, iniciando-se, por conseguinte, o prazo recursal; 

8.7 No julgamento da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) 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; 

8.8 Se, todos os licitantes forem inabilitados, fica facultado ao(à) Pregoeiro(a) a aplicação das 

disposições do art. 48 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 

 

9. DOS RECURSOS: 

9.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista do licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema; 

9.2 À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo(a) pregoeiro(a) será 

concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar Razões de Recurso, facultando-se aos demais 

licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses; 
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9.3 Os recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados por meio eletrônico, via sistema 

Comprasnet, em campo próprio; 

9.4 A falta de manifestação motivada do licitante, no prazo estabelecido no item 9.1, importará na 

decadência do direito de recurso ficando o(a) pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto ao 

licitante declarado vencedor; 

9.5 Da  em  grau  de  recurso  dar-se-á conhecimento através  do  sistema  eletrônico  e  site  da  

Prefeitura; 

9.6 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; 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

10.1 Havendo interposição de recurso(s), o(s) mesmo(s) será(ao) analisado(s) pelo(a)pregoeiro(a) 

que o(s) submeterá ao Secretário de Administração, para decisão quanto à adjudicação do objeto e à 

homologação do resultado e dos procedimentos licitatórios, decorrentes. Se, ao contrário, não 

houver interposição de recurso, caberá ao(à) pregoeiro(a) a adjudicação. 

 

11.  DAS OBRIGAÇÕES: 

 DA(S) EMPRESA REGISTRADA(S): 

11.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e da Ata de 

Registro de Preço, decorrente; 

11.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 15 (quinze) 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; 

11.3 Respeitar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os termos do edital e de seu(s) 

Anexo(s); 

11.4 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; 

11.5 Responsabilizar-se pela qualidade e características dos produtos entregues, cabendo-lhe 

substituir e/ou sanar quaisquer irregularidades detectadas, durante o prazo 48(quarenta e oito) horas 

contadas a partir da notificação, sem ônus a contratante; 

11.6 Fornecer os produtos, na data de sua entrega com o prazo de validade/garantia conforme 

indicado no descritivo. Caso o almoxarifado receba produto(s) fora do prazo de validade estipulado, 

o(s) responsável(éis) deverá(ão) ser consultados sobre a aceitabilidade ou não do(s) produto(s); 

11.7 Fornecer juntamente com os produto(s) correlatos aos itens: 95, 98 e 99, em regime de 

comodato, a quantidade de até 20 bombas de infusão para cada tipo de equipo, podendo ser 

solicitadas conforme a necessidade, para o uso dos respectivos equipos, durante a vigência do 

contrato; 

11.8 o(s) item(ns) deverá(ão) ser(ão) entregue(s) no almoxarifado da secretaria, em sua embalagem 

original, contendo as indicações de marca, selo de garantia do fabricante, modelo, fabricante e 

procedência; 

 DO CONTRATANTE: 

11.9 Encaminhar à Empresa Registrada a Ata de Registro de Preços, em prazo não superior a 30 

(trinta) dias contados da data da sua emissão;  

11.10 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 
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11.11 Realizar a gestão/fiscalização da(s) Ata(s) através da servidora Fabiana Medeiros Branco, e-

mail fabiana.branco@saudelages.sc.gov.br, tendo como substituto o servidor Gilmar Ribeiro da 

Silva, e-mail gilmar.silva@saudelages.sc.gov.br; 

 

12. DO(S) PRAZO(S) E LOCAL(IS): 

12.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente; 

12.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de 

Preços; 

12.3 De Entrega/Local: em até 10 (dez) dias úteis, a contar da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), 

no(s) local(ais) nela(s) indicado(s); 

12.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos nos incisos I e II do art. 73 da Lei  

8.666/93 e Diplomas Complementares, no que couber, para posterior verificação da qualidade e em  

consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito; 

12.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 

 

13. DO(S) PAGAMENTO(S): 

13.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) entrega(s), à vista da(s) Nota(s) Fiscal(is), 

decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

13.2 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/Ata, Proposta de 

Preços e demais Documentos inerentes ao Processo. 

13.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de 

atualização financeira será o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93 e 

Diplomas Complementares. 

 
14.1 O objeto desta licitação será contratado com recursos provisionados, respectivamente, nas contas:  

 75% da União, provisionados nas contas: 20.003.2.404 – BLAT FNS – Piso de Atenção Básica PAB 

– Código de Despesa nº 4, 20.004.2.412 – BLMAC FNS – Outras Ações de Média e Alta 

complexidade, Código de Despesa nº 20 e 20.005 - 2.421 – BLVIG FNS – Ações de Vigilância em 

Saúde, e 20.001.2.438 – Ações Gerais de Enfrentamento do COVID 19 – Código de Despesa nº 57, 

Elemento de Despesa nº 33903036; 

 15% do Estado, provisionados na conta: 20.006.2.430 – ATB ESTADO –Ações de Atenção Básica 

à Saúde, Código de Despesa nº 30, Elemento de Despesa nº 33903036; 

 10% do Município, provisionados na conta: 20.007.440 –MUNIC - Ações de Atenção Básica à 

Saúde - Código de Despesa nº 44, Elemento de Despesa nº 33903036; 

14.2 Valor Estimado, Máximo: R$ 12.489.998,70 (doze milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, 

novecentos e noventa e oito reais e setenta centavos). 

 

15. DA REVISÃO DOS PREÇOS: 

15.1 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; 

15.2 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; 
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15.3 Quando o preço de mercado se tornar 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; 

15.4 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; 

15.5 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; 

15.6 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. 

 

16. DO REGISTRO DE PREÇOS 

16.1 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; 

16.2 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; 

16.3 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; 

16.4 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; 

16.5 O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Prefeitura do Município de Lages; 

16.6 A existência de Registro de Preços não obriga o Município a firmar as contratações que deles 

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. 

 

17. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1 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; 

17.2 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; 

17.3 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; 
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17.4 As aquisições ou contratações adicionais acima citadas não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

17.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 

participantes que aderirem; 

17.6 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; 

17.7 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. 

 

18. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

18.1 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; 

18.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 

defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 

18.3 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.  

 

19. DA CONTRATAÇÃO 

19.1 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, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá 

efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas; 

19.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio da Ata de 

Registro de Preços e emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 

19.3 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. 

19.4 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento da autorização de 

fornecimento pelo fornecedor; 

19.5 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; 

19.6 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. 
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20. DAS SANÇÕES: 

20.1 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; 

20.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, pelo adjudicatário, poderão ser 

aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser 

arbitrada em valor de 10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 

20.3. 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; 

20.4 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 10% (dez 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 a(o) pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com o 

licitante para obtenção de preço menor; 

20.5 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pelo 

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. 

 

21. DAS DEMAIS CONDIÇÕES: 

21.1 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; 

21.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário; 

21.3 É facultado ao(à) pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta e/ou da 

documentação de habilitação, com exceção das obtidas através de diligência; 

21.4 Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a 

indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas 

à sessão pública do pregão; 

21.5 Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no site oficial da prefeitura de Lages e 

no Diário oficial do Município; 

21.6 No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as 

propostas porventura encaminhados continuam válidas; 

21.7 Havendo  republicação  do  edital, as  propostas  porventura  encaminhadas  serão  canceladas,  
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permanecendo válido apenas o credenciamento do(s) licitante(s); 

21.8 Os esclarecimentos acerca desta licitação serão disponibilizados no site oficial da Prefeitura do 

Município de Lages; 

21.9 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação, tais 

como elaboração e encaminhamento de suas propostas e dos documentos exigidos neste Edital; 

21.10 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente na 

PREFEITURA; 
21.11 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a); 

21.12 O Edital encontra-se disponível no site: http://www.lages.sc.gov.br. 

 

22.  DO DIREITO DE RESERVA: 

22.1 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; 

22.2 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), não será(ão) aceito(s), sem atribuição de qualquer ônus 

ao Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 

 

23. DA PUBLICIDADE: 

23.1 ATA(S) / ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO  

 Site Oficial da Prefeitura: www.lages.sc.gov.br, no campo apropriado configurado na página da 

disponibilização dos editais; 

 Fly-Transparência; 

 

24.2 CONTRATOS 

 O termo de contrato no Fly-Transparência com automaticidade a formalização, via site Oficial da 

Prefeitura: www.lages.sc.gov.br; 

 O espelho, na Imprensa Oficial do Município – DOM e/ou imprensa oficial do(s) ente(s) 

detentor(es) do(s) recurso(s) financeiro(s); 

 

25. 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, 23 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

William Schoenardie 

Pregoeiro 

 

 

 

 

Antônio Cesar Alves de 

Arruda 

Secretário de 

Administração e Fazenda 

 

 

Claiton Camargo de 

Souza 

Secretário Interino de 

Saúde

 

 

 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
http://www.lages.sc.gov.br/
http://www.lages.sc.gov.br/
http://www.lages.sc.gov.br/


16 

 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 
Rua BenjaminConstant,13|Fone(0xx49) 3019.7405|CEP88501.900|CNPJ-82.777.301/0001-90 

www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

REF.:  Pregão Eletrônico nº 08/2021 – SMS 

 

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Enfermagem e Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) para as Unidades Básicas de Saúde, Policlínica, Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA), SAMU e Programa de Atenção Domiciliar (SAD) da 

Secretaria Municipal de Saúde. 
 
1 - RELAÇÃO DE ITENS: 

 

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN. QTD. 

VALOR 

UNITÁRIO 

MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

VALOR 

TOTAL 

MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

1 

Abaixador de Língua de Madeira C/ 100 unid.  
Apresentação: Espátula de madeira na cor 

natural, descartável. Pacote com 100 unidades.  

Características:  Formato convencional lisa, com 

as pontas arredondadas. 

PCT 2.000 R$          3,19 
R$                     

6.380,00 

2 

Água oxigenada 10 volumes.  
Apresentação: Frasco com 1.000 ml. 

Características: O produto deverá ser entregue 

com data não superior a 30 dias de sua 

fabricação. Validade de no mínimo 01 ano. 

UND 1.000 R$          5,16 
R$                     

5.160,00 

3 

Agulha descartável hipodérmica 13X4.5  
Apresentação: Canhão plástico em cor universal. 

Calibre 13x4.5.  

Características: Haste de aço inoxidável com 

ponta em bisel trifacetado, siliconizada. Conector 

padrão adaptável a seringas e outros dispositivos. 

Protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. 

Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. 

Validade de no mínimo 24 meses a contar da data 

da entrega. 

UND 
160.00

0 
R$          0,09 

R$                   

14.400,00 

4 

Agulha descartável hipodérmica 20X5,5. 
Apresentação: Canhão plástico em cor universal.  

Características: Haste de aço inoxidável com 

ponta em bisel trifacetado, siliconizada. Conector 

padrão adaptável a seringas e outros dispositivos. 

Protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. 

Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. 

Validade de no mínimo 24 meses a contar da data 

da entrega. 

UND 
100.00

0 
R$          0,21 

R$                   

21.000,00 
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5 

Agulha descartável hipodérmica 25X6. 
Apresentação: Canhão plástico em cor universal. 

Calibre 25x6.  

Características: Haste de aço inoxidável com 

ponta em bisel trifacetado, siliconizada. Conector 

padrão adaptável a seringas e outros dispositivos. 

Protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. 

Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. 

Validade de no mínimo 24 meses a contar da data 

da entrega. 

UND 90.000 R$          0,09 
R$                     

8.100,00 

6 

Agulha descartável hipodérmica 25X7. 
Apresentação: Embalagem com 100 unidades. 

Embaladas unitariamente em plástico com lacre 

de segurança. 

Características: Para coletas mútiplas de sangue a 

vácuo. Canhão plástico na cor preta. Calibre 

25x7. Estéril, apirogênica. Haste de aço 

inoxidável com ponta em bisel trifacetado, 

siliconizada. Conector padrão adaptável a 

seringas e outros dispositivos. Protetor plástico, 

esterilizado a óxido de etileno. Com abertura 

asséptica, papel grau cirúrgico. Validade de no 

mínimo 24 meses a contar da data da entrega. 

CX 900 R$          8,28 
R$                     

7.452,00 

7 

Agulha descartável hipodérmica 25X8 
Apresentação: Canhão plástico em cor universal. 

Calibre 25x8.  

Características: Haste de aço inoxidável com 

ponta em bisel trifacetado, siliconizada. Conector 

padrão adaptável a seringas e outros dispositivos. 

Protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. 

Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. 

Validade de no mínimo 24 meses a contar da data 

da entrega. 

UND 50.000 R$          0,12 
R$                     

6.000,00 

8 

Agulha descartável hipodérmica 30X7 
Apresentação: Canhão plástico em cor universal. 

Calibre 30x7.  

Características: Haste de aço inoxidável com 

ponta em bisel trifacetado, siliconizada. Conector 

padrão adaptável a seringas e outros dispositivos. 

Protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. 

Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. 

Validade de no mínimo 24 meses a contar da data 

da entrega. 

UND 60.000 R$          0,10 
R$                     

6.000,00 

9 

Agulha descartável hipodérmica 30X8 
Apresentação: Canhão plástico em cor universal. 

Calibre 30x8.  

Características: Haste de aço inoxidável com 

ponta em bisel trifacetado, siliconizada. Conector 

padrão adaptável a seringas e outros dispositivos. 

Protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. 

Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. 

Validade de no mínimo 24 meses a contar da data 

UND 
100.00

0 
R$          0,09 

R$                     

9.000,00 
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da entrega. 

10 

Agulha descartável hipodérmica 40X12 
Apresentação: Canhão plástico em cor universal. 

Calibre 40x12.  

Características: Haste de aço inoxidável com 

ponta em bisel trifacetado, siliconizada. Conector 

padrão adaptável a seringas e outros dispositivos. 

Protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. 

Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. 

Validade de no mínimo 24 meses a contar da data 

da entrega. 

UND 
180.00

0 
R$          0,12 

R$                   

21.600,00 

11 

Algodão Hidrófilo Hospitalar 500gr.  
Apresentação: Rolo de 500 gramas. Na cor 

Branca. Características: Macio e absorvente. 

100% puro algodão. Não estéril. Validade de no 

mínimo 48 meses a contar da data da entrega. 

ROLO 2.000 R$        13,38 
R$                   

26.760,00 

12 

Almotolia Plástica 250ml Bico Curvo Marron.  
Apresentação: Na cor Marron. Capacidade para 

250 ml.   

Características: Almotolia plástica em polietileno 

alto relevo. Bico curvo. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 300 R$          3,94 
R$                     

1.182,00 

13 

Almotolia Plástica 250ml Bico Curvo 

Transparente.  
Apresentação: Na cor Transparente. Capacidade 

para 250 ml.   

Características: Almotolia plástica em polietileno 

alto relevo. Bico curvo. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 300 R$          3,33 
R$                        

999,00 

14 

Antisséptico Degermante Hospitalar 

Polivinilpirrolidona. 
Apresentação: Frasco com 1000 ml.  

Características: Validade de no mínimo 18 meses 

a contar da data da entrega. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 440 R$        19,80 
R$                     

8.712,00 

15 

Antisséptico Tópico Hospitalar Iodopovidona.  
Apresentação: Frasco com 1000 ml.  

Características: Concentração de 10%. Validade 

de no mínimo 18 meses a contar da data da 

entrega. Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 213 R$        21,15 
R$                     

4.504,95 
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16 

Anuscópio aberto descartável. 
Características: composto de corpo em 

poliestireno cristal, embolo e ponteira em 

poliestireno cristal transparente, com abertura 

proximal de 35mm (+/-5mm) de diâmetro, 

abertura distal de 18mm (+/-2mm) de diâmetro, 

extensão do segmento cilíndrico de 90mm e 

embolo de comprimento total de 130mm (+/-

1mm), largura da fenestra 12mm (+/-3mm). 

Embalagem individual contendo externamente 

dados de rotulagem conforme norma aplicável. 

Não estéril. Garantia de 03 meses. 

UND 1.000 R$          2,45 
R$                     

2.450,00 

17 

Aparelho de Barbear C/ 2 Unid. 
Apresentação: Embalagem com duas unidades.  

Características: Cabo emborrachado, 

antideslizante. Lâminas paralelas. Fita 

lubrificante. Validade de no mínimo 12 meses a 

contar da data da entrega. Em conformidade com 

o INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

CJT 2.000 R$          3,13 
R$                     

6.260,00 

18 

Atadura Crepe 13 fios 6cmX1,80m.  

Apresentação: Tamanho 06 cm de largura x 1,80 

metros em repouso de comprimento, com 

densidade de  13 fios/cm² com peso mínimo de 

13,3 gramas por unidade. Apresentação em 

embalagens com 12 unidades. 

Características: Confeccionada em tecido com no 

minimo 80% a 90% de algodão, fios de alta 

torção, possuindo bastante elasticidade no sentido 

longitudinal. Embaladas individualmente.  O 

prazo de vencimento deverá ser de no mínimo 48 

meses a contar da data da entrega do produto. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

PCT 8.000 R$          8,06 
R$                   

64.480,00 

19 

Avental descartável em TNT - Tamanho 

único.  
Apresentação: Na cor branca com gramatura de 

40 à 60 gr/m2, manga longa. Embalagem 

contendo dados de identificação, procedência e 

lote, tamanho único. 

UND 50 R$          6,24 
R$                        

312,00 

20 

Bacia Redonda Hospitalar Inox 32cm.  
Apresentação: Redonda. Com 32 cm de diâmetro. 

Capacidade de 3100 ml.  

Características:  De Aço Inoxidável. Garantia 

contra defeito de fabricação. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 30 R$        86,53 
R$                     

2.595,90 
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21 

Bandagem de alta compressão 10cmx3m. 
Apresentação: Rolo de 10cmx3m. 

Características: Elástica de algodão, viscose, 

nylon e poliuretano elastano, com uma linha 

central amarela e dois indicadores de extensão 

retangulares, que se adapta a pernas de diferentes 

tamanhos, destina-se ao uso sobre um curativo 

primário em pacientes com retorno venoso 

prejudicado, indicado para Tratamento de úlceras 

venosas de perna e afecções associadas onde está 

indicada a terapia por compressão, com 

apresentação de CBPF emitido pela ANVISA e 

bula do produto junto com a proposta. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 150 R$        90,00 
R$                   

13.500,00 

22 

Bandeja de inox, retangular, odontológica, 

22x17x1,5cm. 
Características: Autoclavável para instrumentos. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 20 R$        40,33 
R$                        

806,60 

23 

Bateria Alcalina 9V.  
Apresentação: Bateria de 9 volts. Embalagem 

com uma unidade.  

Características: Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 500 R$        10,81 
R$                     

5.405,00 

24 

Bateria de Lithium Botão 3V.  

Apresentação: Bateria 3 volts de lithium tipo 

botão. Embalagem com uma unidade. 

Características: Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 1000 R$          8,51 
R$                     

8.510,00 

25 

Bateria de Lithium Botão CR2032-1b 3V.  
Apresentação: Bateria 3 volts CR2032-1b de 

lithium botão. Embalagem com uma unidade.  

Características: Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 500 R$          3,53 
R$                     

1.765,00 

26 

Bobina de Papel Térmico p/ Eletrocardiógrafo 

216mmX30m.  
Apresentação: Rolo de 216mmX30m.  

Características: É reticulado. Validade igual ou 

superior a 18 meses a contar da data da entrega. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

ROLO 1.000 R$        19,93 
R$                   

19.930,00 
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27 

Bobina de Papel Térmico p/ Eletrocardiógrafo 

58mmX30m.  
Apresentação: Rolo de 58mmX30m.  

Características: É reticulado. Validade igual ou 

superior a 18 meses a contar da data da entrega. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

ROLO 50 R$          6,64 
R$                        

332,00 

28 

Bobina térmica amarela 80mmX40m.  
Apresentação: Rolo de 80mmX40m.  

Características: Témico. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

ROLO 5.000 R$          4,63 
R$                   

23.150,00 

29 

Bolsa Coletora de Urina 2000ml.  
Apresentação: Capacidade de 2000 ml. Embalada 

individualmente em papel grau cirúrgico e blister 

de filme plástico.  

Características: Confeccionada em plástico 

atóxico, resistente, isento de impurezas e 

resíduos, estéril termo soldado em formato de 

bolsa, com uma face transparente e outra branca 

leitosa, graduada com duas escalas em milímetros 

para marcação e graduação exata, no máximo em 

100 ml, sistema de válvula antirrefluxo, filtro 

para ar localizado na bolsa, alça prática resistente 

tipo óculos, para sustentação e manipulação do 

coletor, tubo extensor com no mínimo de 110cm, 

diâmetro interno de 7mm, em sua extremidades 

distal conector universal e tampa, com ponto 

auto-retrátil para coleta recente de urina, sistema 

rápido de drenagem com diâmetro interno de 

8mm e clamp oclusor dentead, com resistência 

para diversas aberturas e fechamentos do fluxo. 

Tubo de esvaziamento com coldre de proteção 

fechado, fixo á bolsa e pinça corta fluxo. 

Embalagem individual resistente de modo a 

assegura proteção do produto até o momento de 

sua utilização e trazendo externamente os dados 

de identificação, procedência, numero de lote, 

data de fabricação e prazo de validade. Validade 

igual ou superior a 48 meses a contar da data da 

entrega. Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 4.000 R$          3,58 
R$                   

14.320,00 
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30 

Bolsa Coletora de Urina 750ml.  
Apresentação: Capacidade de 750ml. Embalada 

individualmente em papel grau cirúrgico e blister 

de filme plástico.  

Características: Sistema fechado. Fabricado em 

PVC atóxico. Válvula anti-refluxo. Conector de 

entrada e saída de drenagem. Tiras para fixação 

na perna (com regulagem), com extensão. 

Validade igual ou superior a 48 meses a contar da 

data da entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 300 R$        17,84 
R$                     

5.352,00 

31 

Bolsa de colostomia/ileostomia. 
Características: Drenavel, transparente, abertura 

para estoma recortavel de 19 a 64mm, e um clipe 

de fechamento. Com registro MS/Anvisa. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber.  Validade de no minimo 36 meses, 

após entrega. 

UND 500 R$        12,57 
R$                     

6.285,00 

32 

Cabo Bisturi nº 3. 
Apresentação: Embalagem plástica individual, 

constando os dados de identificação, procedência 

e rastreabilidade.  

Características: Tamanho nº3. Totalmente em aço 

inoxidável. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 20 R$          7,64 
R$                        

152,80 

33 

Cabo Bisturi nº 4. 
Apresentação: Embalagem plástica individual, 

constando os dados de identificação, procedência 

e rastreabilidade.  

Características: Tamanho nº4. Totalmente em aço 

inoxidável. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 20 R$          8,18 
R$                        

163,60 

34 

Cabo Bisturi nº 5. 
Apresentação: Embalagem plástica individual, 

constando os dados de identificação, procedência 

e rastreabilidade.  

Características: Tamanho nº5. Totalmente em aço 

inoxidável. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 20 R$        59,76 
R$                     

1.195,20 

35 

Cadarço sarjado 10mmx10m.  
Apresentação: Na cor Branca. Tamanho 

10mmX10m.  

Características: 90% algodão e 10% poliester. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 150 R$          3,89 
R$                        

583,50 
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36 

Caixa Organizadora 10L.  
Apresentação: Retangular. Transparente. 

Capacidade para 10 litros.  

Características: De Polipropileno. Com vedação 

hermética e impermeável. Resistente ao impacto 

e arranhões. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 60 R$        22,37 
R$                     

1.342,20 

37 

Caixa Organizadora 20L.  
Apresentação: Retangular. Transparente. 

Capacidade para 20 litros.  

Características: De Polipropileno. Com vedação 

hermética e impermeável. Resistente ao impacto 

e arranhões. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 60 R$        31,41 
R$                     

1.884,60 

38 

Caixa Organizadora 30L.  
Apresentação: Retangular. Transparente. 

Capacidade para 30 litros.  

Características: De Polipropileno. Com vedação 

hermética e impermeável. Resistente ao impacto 

e arranhões. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 60 R$        43,03 
R$                     

2.581,80 

39 

Caixa Organizadora 3L.  
Apresentação: Retangular. Transparente. 

Capacidade para 3 litros.  

Características: De Polipropileno. Com vedação 

hermética e impermeável. Resistente ao impacto 

e arranhões. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 60 R$        12,95 
R$                        

777,00 

40 

Caixa Organizadora 50L.  
Apresentação: Retangular. Transparente. 

Capacidade para 50 litros.  

Características: De Polipropileno. Com vedação 

hermética e impermeável. Resistente ao impacto 

e arranhões. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 60 R$        58,00 
R$                     

3.480,00 

41 

Caixa Organizadora 6L.  
Apresentação: Retangular. Transparente. 

Capacidade para 6 litros.  

Características: De Polipropileno. Com vedação 

hermética e impermeável. Resistente ao impacto 

e arranhões. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 100 R$        24,33 
R$                     

2.433,00 
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42 

Campo cirúrgico 50x50cm.  
Características: TNT 100 % Polipropileno, 

atóxico, hipoalérgico, não inflamável, uso único. 

Embalagem estéril. Cor branco. Em 

conformidade com a ANVISA e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 300 R$          4,66 
R$                     

1.398,00 

43 

Campo cirúrgico 90x90cm.  
Características: TNT 100 % Polipropileno, 

atóxico, hipoalérgico, não inflamável, uso único. 

Embalagem estéril. Cor branco. Em 

conformidade com a ANVISA e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 129 R$          5,06 
R$                        

652,74 

44 

Campo Cirúrgico de 0,70x0,70m.  
Características: TNT 100 % Polipropileno, 

atóxico, hipoalérgico, não inflamável, uso único. 

Embalagem estéril. Cor branco. Em 

conformidade com a ANVISA e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 500 R$          3,30 
R$                     

1.650,00 

45 

Campo cirúrgico de mesa 180x130cm.  
Características: Descartável. Estéril. Com dobra 

asséptica. Em tecido não tecido SMS. 

Confeccionado em filme de polietileno anti 

deslizante e anti reflexivo, com reforço 

absorvente ou repelente contra abrasão, calor e 

microrganismos. Gramatura mínima de 50 g/m2. 

Tolerância medidas +15%. Em conformidade 

com a ANVISA e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 1.000 R$        12,13 
R$                   

12.130,00 

46 

Campo cirúrgico fenestrado 130x130cm.  
Características: Descartável. Estéril. Com 

fenestra redonda entre 5 e 10cm. Em tecido não 

tecido SSMMS. Confeccionado 100% em 

polipropileno grau médio, não prejudicial à saúde 

e hipoalergênico, não tecido respirável, com 

dobra cirúrgica. Gramatura mínima de 50 g/m2. 

Tolerância medidas +15%. Em conformidade 

com a ANVISA e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 1.000 R$        10,45 
R$                   

10.450,00 

47 

Campo cirúrgico fenestrado 70x1,20cm.  
Características: Descartável. Estéril. Com 

fenestra redonda entre 5 e 10cm. Em tecido não 

tecido SSMMS. Confeccionado 100% em 

polipropileno grau médio, não prejudicial à saúde 

e hipoalergênico, não tecido respirável, com 

dobra cirúrgica. Gramatura mínima de 50 g/m2. 

Tolerância medidas +15%. Em conformidade 

com a ANVISA e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 300 R$          3,56 
R$                     

1.068,00 
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48 

Campo cirúrgico fenestrado 70x70cm.  
Características: Descartável. Estéril. Com 

fenestra redonda entre 5 e 10cm. Em tecido não 

tecido SSMMS. Confeccionado 100% em 

polipropileno grau médio, não prejudicial à saúde 

e hipoalergênico, não tecido respirável, com 

dobra cirúrgica. Gramatura mínima de 50 g/m2. 

Tolerância medidas +15%. Em conformidade 

com a ANVISA e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 1.000 R$          7,98 
R$                     

7.980,00 

49 

Capote Cirúrgico em Brim Azul.  
Apresentação: Na cor Azul. Em Brim. Tamanho 

único.  

Características: Tecido 100% Algodão. Manga 

longa, sem gola, com tiras de amarrar nas costas, 

sem bolsos, punhos em ribana. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 120 R$        50,83 
R$                     

6.099,60 

50 

Cateter nasal tipo óculos uso pediátrico.  
Características: Confeccionado em PVC 

siliconado, atóxico e flexível. Descartável. 

Embalado individualmente e esterilizado. 

Validade de no mínimo 24 meses a contar da data 

da entrega. Em conformidade com a ANVISA e 

com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UNID 2000 R$          1,25 
R$                     

2.500,00 

51 

Cateter Oxigênio Tipo Óculos Adulto.  
Apresentação: Na cor Verde. Embalados 

separadamente em Papel Grau Cirúrgico, com 

código de barras. Com as seguintes dimensões: 

comprimento aproximado 110cm, calibre 12 Fr.  

Características: Produto confeccionado em PVC ( 

cloreto de polivinila ) atóxico, flexível;  

esterelizado em processo de Óxido de Etileno.  

Extremidade distal devidamente acabado e fixado 

com dispositivo conector, este dispositivo deve 

ser moldado conforme os padrões usuais de 

fabricação sendo capaz de manter estável fixação 

do cateter ao tubo condutor de oxigênio. O 

cateter deve apresentar superfície lisa, uniforme. 

Com conector comum numa extremidade e na 

outra um conector nasal. Validade de no mínimo 

24 meses a contar da data da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 5.000 R$          1,12 
R$                     

5.600,00 
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Cateter Periférico de Segurança 14G.  

Apresentação: Valor por unidade. Entregue em 

caixa igual ou superior a 100 unidades. 

Dispositivo Intravenoso periférico, descartável, 

estéril, com cateter 14 G em poliuretano, 

radiopaco, flexível, transparente com ponta fina, 

firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer 

Lock, translúcido, compatível com código de 

cores. Embalado individualmente em material 

que promova barreira microbiana e abertura 

asséptica. 

Características: Agulha em aço inox, 

siliconizada, nivelada e polida cilíndrica, reta, 

oca, bisel tri facetada afiada, com sistema de 

proteção total da agulha apos punção e sem risco 

de resíduos biológicos, câmara de refluxo com 

tampa provida de filtro. Orifício localizado no 

calcanhar do bisel da agulha que possibilita a 

visualização de refluxo sanguíneos, através da 

parede do cateter. Proporcionar treinamento e 

acompanhamento desse produto. Validade de no 

mínimo 24 meses a contar da data da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND. 2.000 R$          2,74 
R$                     

5.480,00 

53 

Cateter Periférico de Segurança 16G.  

Apresentação: Valor por unidade. Entregue em 

caixa igual ou superior a 100 unidades. 

Dispositivo Intravenoso periférico, descartável, 

estéril, com cateter 16 G em poliuretano, 

radiopaco, flexível, transparente com ponta fina, 

firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer 

Lock, translúcido, compatível com código de 

cores. Embalado individualmente em material 

que promova barreira microbiana e abertura 

asséptica. 

Características: Agulha em aço inox, 

siliconizada, nivelada e polida cilíndrica, reta, 

oca, bisel tri facetada afiada, com sistema de 

proteção total da agulha apos punção e sem risco 

de resíduos biológicos, câmara de refluxo com 

tampa provida de filtro. Orifício localizado no 

calcanhar do bisel da agulha que possibilita a 

visualização de refluxo sanguíneos, através da 

parede do cateter. Proporcionar treinamento e 

acompanhamento desse produto. Validade de no 

mínimo 24 meses a contar da data da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND. 2.000 R$          2,48 
R$                     

4.960,00 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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Cateter Periférico de Segurança 18G.  

Apresentação: Valor por unidade. Entregue em 

caixa igual ou superior a 100 unidades. 

Dispositivo Intravenoso periférico, descartável, 

estéril, com cateter 18G em poliuretano, 

radiopaco, flexível, transparente com ponta fina, 

firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer 

Lock, translúcido, compatível com código de 

cores. Embalado individualmente em material 

que promova barreira microbiana e abertura 

asséptica. 

Características: Agulha em aço inox, 

siliconizada, nivelada e polida cilíndrica, reta, 

oca, bisel tri facetada afiada, com sistema de 

proteção total da agulha apos punção e sem risco 

de resíduos biológicos, câmara de refluxo com 

tampa provida de filtro. Orifício localizado no 

calcanhar do bisel da agulha que possibilita a 

visualização de refluxo sanguíneos, através da 

parede do cateter. Proporcionar treinamento e 

acompanhamento desse produto. Validade de no 

mínimo 24 meses a contar da data da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 3.000 R$          2,50 
R$                     

7.500,00 

55 

Cateter Periférico de Segurança 20G.  
Apresentação: Valor por unidade. Entregue em 

caixa igual ou superior a 100 unidades. 

Dispositivo Intravenoso periférico, descartável, 

estéril, com cateter 20G em poliuretano, 

radiopaco, flexível, transparente com ponta fina, 

firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer 

Lock, translúcido, compatível com código de 

cores. Embalado individualmente em material 

que promova barreira microbiana e abertura 

asséptica. 

Características: Agulha em aço inox, 

siliconizada, nivelada e polida cilíndrica, reta, 

oca, bisel tri facetada afiada, com sistema de 

proteção total da agulha apos punção e sem risco 

de resíduos biológicos, câmara de refluxo com 

tampa provida de filtro. Orifício localizado no 

calcanhar do bisel da agulha que possibilita a 

visualização de refluxo sanguíneos, através da 

parede do cateter. Proporcionar treinamento e 

acompanhamento desse produto. Validade de no 

mínimo 24 meses a contar da data da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 20.000 R$          2,55 
R$                   

51.000,00 
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Cateter Periférico de Segurança 22G.  

Apresentação: Valor por unidade. Entregue em 

caixa igual ou superior a 100 unidades. 

Dispositivo Intravenoso periférico, descartável, 

estéril, com cateter 22G em poliuretano, 

radiopaco, flexível, transparente com ponta fina, 

firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer 

Lock, translúcido, compatível com código de 

cores. Embalado individualmente em material 

que promova barreira microbiana e abertura 

asséptica. 

Características: Agulha em aço inox, 

siliconizada, nivelada e polida cilíndrica, reta, 

oca, bisel tri facetada afiada, com sistema de 

proteção total da agulha apos punção e sem risco 

de resíduos biológicos, câmara de refluxo com 

tampa provida de filtro. Orifício localizado no 

calcanhar do bisel da agulha que possibilita a 

visualização de refluxo sanguíneos, através da 

parede do cateter. Proporcionar treinamento e 

acompanhamento desse produto. Validade de no 

mínimo 24 meses a contar da data da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 10.000 R$          2,54 
R$                   

25.400,00 

57 

Cateter Periférico de Segurança 24G.  
Apresentação: Valor por unidade. Entregue em 

caixa igual ou superior a 100 unidades. 

Dispositivo Intravenoso periférico, descartável, 

estéril, com cateter 24G em poliuretano, 

radiopaco, flexível, transparente com ponta fina, 

firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer 

Lock, translúcido, compatível com código de 

cores. Embalado individualmente em material 

que promova barreira microbiana e abertura 

asséptica. 

Características: Agulha em aço inox, 

siliconizada, nivelada e polida cilíndrica, reta, 

oca, bisel tri facetada afiada, com sistema de 

proteção total da agulha apos punção e sem risco 

de resíduos biológicos, câmara de refluxo com 

tampa provida de filtro. Orifício localizado no 

calcanhar do bisel da agulha que possibilita a 

visualização de refluxo sanguíneos, através da 

parede do cateter. Proporcionar treinamento e 

acompanhamento desse produto. Validade de no 

mínimo 24 meses a contar da data da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 8.000 R$          2,67 
R$                   

21.360,00 
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Cateter Uretral Hidrofilico Masculino nº 12. 

Apresentação: Embalado individualmente. 

Características: uso único, para cateterização 

intermitente. Confeccionado em poliuretano, 

atóxico, hipoalergênico, provido de substância 

com propriedades lubrificantes a base de 

polivinilpirrolidona (PVC) e cloreto de sódio. 

Validade de no mínimo 24 meses a contar da data 

da entrega do produto. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 2.000 R$        11,37 
R$                   

22.740,00 

59 

Clorexidina Solução Degermante 2% 1000ml.   
Apresentação: Frasco com 1000 ml.  

Características: Com ação antifúngica e 

bacteriostática. Validade de no mínimo 24 meses 

a contar da data da entrega. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 150 R$        11,89 
R$                     

1.783,50 

60 

Cobertor Hospitalar Adulto 180x220 Marrom.  
Apresentação: Na cor Marrom. Tamanho de 

180x220cm. Peso 800g. Embalado 

individualmente.  

Características: Liso anti-piling, wearable, flama 

retardador. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 300 R$        53,54 
R$                   

16.062,00 

61 

Cobertura Bota de Unna 7,6cmx9,14m.  
Apresentação: Tamanho 7,6cm x 9,14 m. 

Embalado individualmente.  

Características: Bandagem inelastica, de 

algodão/tecido, impregnada com pasta contendo 

óxido de zinco, glicerina, água, óleo de ricina 

para tratamento de úlcera arterial e linfática. 

Validade mínima de 18 meses da data da entrega. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 600 R$        40,67 
R$                   

24.402,00 

62 

Cobertura de Alginato de Cálcio e Sódio 

10x10.   
Apresentação: Tamanho de 10x10cm. 

Embalagem individual.  Contendo bula.  

Características: Validade de no mínimo 18 meses 

a contar da data da entrega. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 400 R$        43,27 
R$                   

17.308,00 
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Cobertura de Hidrofibra 10X10.  
Apresentação: Tamanho 10x10cm. Embalado 

individualmente.  

Características: Com dupla camada hifrofibra 

carboximetilcelulose sódica e prata iônica, 

composta de cloreto benzetônico (surfactante) e 

EDTA (quelante combinado com prata iônica que 

possibilita quebra e impede formação de 

biofilme), estéril, macio, que se adapte ao leito da 

lesão, recortável. Validade mínima de 18 meses 

da data da entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 500 R$        69,38 
R$                   

34.690,00 

64 

Cobertura de Hidrofibra 15X15.  
Apresentação: Tamanho 15x15cm. Valor por 

unidade, caixa com 10 unidades.  

Características: Com dupla camada hifrofibra 

carboximetilcelulose sódica e prata iônica, 

composta de cloreto benzetônico (surfactante) e 

EDTA (quelante combinado com prata iônica que 

possibilita quebra e impede formação de 

biofilme), estéril, macio, que se adapte ao leito da 

lesão, recortável. Validade mínima de 18 meses 

da data da entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 500 R$     124,71 
R$                   

62.355,00 

65 

Cobertura Hidrogel 85gr.  
Apresentação: Embalagem individual com 85 

gramas.  

Características:  Em sua composição deverá 

conter alginato de cálcio e sódio, 

carboximetilcelulose sodica, hidantoina, 

popilglicerol, sorbato de potássio, ácido bórico, 

carbomero 940, trietolamina, conservantes 

indispensáveis a manutenção e estabilidade do 

produto após aberto, não seja de uso único, usado 

na cicatrização e hidratação de feridas, usado no 

debridamento autolítico. Validade após aberto de 

no mínimo 15 dias. Prazo de validade (18 meses 

a partir da data da entrega). Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 1.000 R$        56,23 
R$                   

56.230,00 

66 

Colchão pneumático. 
Características: Eficaz na prevenção de lesões de 

pele, com células de pressão alternada. Com capa 

protetora à prova d'água, lavável e impermeável. 

Capacidade até 135 kg. Bomba pneumática 

portátil e kit reparo incluídos. Garantia de 1 ano 

da bomba e 6 meses do colchão. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 5 R$     540,00 
R$                     

2.700,00 
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Coletor de Material Perfurocortante 7L.  
Características: Em plástico rígido, translúcido, 

impermeável. Com alça para transporte. Formato 

retangular. Tampa com trava. Garantia de fábrica. 

Em conformidade com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT e da NR-32 no 

que couber. 

UND. 2.000 R$        21,89 
R$                   

43.780,00 

68 

Coletor Perfurocortante 1L.  
Apresentação: De 1 litro translúcidos podendo 

visualizar o conteúdo.   

Características: Em plástico rígido de 

polipropileno (descartável), alta resistência 

evitando perfurações e vazamentos, com travas 

definitivas para encaixe e descarte. Coletor 

perfurocortante com corte na tampa para descarte 

de agulhas, lancetas, e outros materiais 

perfurocortantes. A empresa vencedora deverá 

proporcionar treinamento. Garantia de 3 meses. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 100 R$          5,97 
R$                        

597,00 

69 

Coletor rígido para Perfurocortantes de 15L.  
Características: Em plástico rígido, translúcido, 

impermeável. Com alça para transporte. Formato 

retangular. Tampa com trava. Garantia de fábrica. 

Em conformidade com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT e da NR-32 no 

que couber. 

UND. 1.000 R$        50,83 
R$                   

50.830,00 

70 

Compressa Cirúrgica 23x25 cm.  
Apresentação: Na cor Branca. Embalagem com 

50 unidades. 23X25cm.  

Características: Tecido em quatro camadas de 

gaze sobrepostas, confeccionadas com fios 100% 

algodão. O tecido feito com amarrações 

(entrelaçamento das quatro camadas de tecido), 

para evitar o deslizamento entre as mesmas. 

Laterais costuradas com pontos over-lock para 

evitar desfiamentos, tem em sua extremidade um 

cadarço duplo que deve ser deixado do lado 

externo da cavidade cirurgica como precaução. 

Sem fio radiopaco.  Validade de no minimo 48 

meses a contar da data da entrega.  Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

PCT 500 R$        42,93 
R$                   

21.465,00 
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Compressa Cirúrgica 45x50 cm.  
Apresentação: Na cor Branca. Embalagem com 

50 unidades.  

Características: Tecido em quatro camadas de 

gaze sobrepostas, confeccionadas com fios 100% 

algodão. O tecido feito com amarrações 

(entrelaçamento das quatro camadas de tecido), 

para evitar o deslizamento entre as mesmas. 

Laterais costuradas com pontos over-lock para 

evitar desfiamentos, tem em sua extremidade um 

cadarço duplo que deve ser deixado do lado 

externo da cavidade cirurgica como precaução. 

Sem fio radiopaco.  Validade de no minimo 48 

meses a contar da data da entrega.  Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

PCT 300 R$        48,60 
R$                   

14.580,00 

72 

Creme de barreira 100g. 
Apresentação: Tubo com 100g. 

Características: Forma uma barreira para proteger 

a pele de crianças, idosos e pessoas acamadas 

e/ou que sofram de incontinência. Contém 

substâncias protetoras e naturais como o óxido de 

zinco e óleo de Girassol, que ajudam a minimizar 

a irritação cutânea e Vitaminas A e E que 

auxiliam na revitalização da derme. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

 

UND 500 R$        56,97 
R$                   

28.485,00 

73 

Creme de Barreira 60ml.  
Apresentação: Embalagem com 60ml. Valor por 

unidade, Caixa com 6 Unidades.  

Características: Composto por água, parafina 

líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de 

glicerolo, ácido cítrico, com ph que protege 

formação lesões cutâneas. Contendo bula.  

Validade de no mínimo 18 meses a contar da data 

da entrega. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

 

UND 500 R$        42,30 
R$                   

21.150,00 

74 

Cuba Rim em Inox 26x12cm.  
Apresentação: Tamanho de 26x12cm.  

Características: Em Inox, autoclavável, alta 

resistência, com durabilidade e facilidade na hora 

de limpar. Garantia contra defeitos de 

Fabricação.  Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 100 R$        36,82 
R$                     

3.682,00 
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Curativo cobertura primária 10x10cm. 
Características: Curativo multicamadas, estéril. 

Constituído por uma camada externa 

impermeável de filme de poliuretano com 

barreira viral e bacteriana. A almofada central 

absorvente é composta por uma camada de 

espuma de poliuretano, uma em contato com o 

leito da ferida 100% de carboximetilcelulose e 

1,2% iônica (não libera prata no leito da ferida). 

Bordas de adesivo de silicone. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 250 R$        48,50 
R$                   

12.125,00 

76 

Curativo cobertura primária 17,5x17,5cm. 
Características: Curativo multicamadas, estéril. 

Constituído por uma camada externa 

impermeável de filme de poliuretano com 

barreira viral e bacteriana. A almofada central 

absorvente é composta por uma camada de 

espuma de poliuretano, uma em contato com o 

leito da ferida 100% de carboximetilcelulose e 

1,2% iônica (não libera prata no leito da ferida). 

Bordas de adesivo de silicone. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 200 R$     158,86 
R$                   

31.772,00 

77 

Curativo cobertura primária 19,8x14cm. 
Características: Curativo multicamadas, calcâneo, 

estéril. Constituído por uma camada externa 

impermeável de filme de poliuretano com 

barreira viral e bacteriana. A almofada central 

absorvente é composta por uma camada de 

espuma de poliuretano, uma em contato com o 

leito da ferida 100% de carboximetilcelulose e 

1,2% iônica (não libera prata no leito da ferida). 

Bordas de adesivo de silicone. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 200 R$     212,43 
R$                   

42.486,00 

78 

Curativo cobertura primária 20x16,9cm. 
Características: Curativo multicamadas, estéril. 

Constituído por uma camada externa 

impermeável de filme de poliuretano com 

barreira viral e bacteriana. A almofada central 

absorvente é composta por uma camada de 

espuma de poliuretano, uma camada de 100% de 

carboximetilcelulose e a interface com a ferida, 

uma camada de silicone adesivo perfurada em 

toda a sua extremidade do curativo. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 100 R$     264,00 
R$                   

26.400,00 
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Curativo cobertura primária 20x16,9cm. 
Características: Curativo multicamadas, sacral, 

estéril. Constituído por uma camada externa 

impermeável de filme de poliuretano com 

barreira viral e bacteriana. A almofada central 

absorvente é composta por uma camada de 

espuma de poliuretano, uma em contato com o 

leito da ferida 100% de carboximetilcelulose e 

1,2% iônica (não libera prata no leito daferida). 

Bordas de adesivo de silicone. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 100 R$     276,63 
R$                   

27.663,00 

80 

Curativo cobertura primária 24x21,5cm. 
Características: Curativo multicamadas, estéril. 

Constituído por uma camada externa 

impermeável de filme de poliuretano com 

barreira viral e bacteriana. A almofada central 

absorvente é composta por uma camada de 

espuma de poliuretano, uma camada de 100% de 

carboximetilcelulose e a interface com a ferida, 

uma camada de silicone adesivo perfurada em 

toda a sua extremidade do curativo. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 200 R$     240,33 
R$                   

48.066,00 

81 

Curativo Estéril 25mm. 
Apresentação: Transparente ou cor da pele. Sem 

bordas. Embalagem com 500 unidades. 

Características: Estéril, antialérgico; Redondo – 

25 mm de diâmetro; Sistema de abertura tipo 

pétala que evita o contato do profissional da 

saúde com a área a ser coberta; Previne 

infecções. Uso indicado pós-punção. 

Esterilização por óxido de etileno. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

CX 516 R$        21,35 
R$                   

11.016,60 

82 

Curativo Estéril Infantil 25mm. 
Apresentação: Modelo infantil. Sem bordas. 

Embalagem com 500 unidades. 

Características: Estéril, antialérgico; Redondo – 

25 mm de diâmetro; Sistema de abertura tipo 

pétala que evita o contato do profissional da 

saúde com a área a ser coberta; Previne 

infecções. Uso indicado pós-punção. 

Esterilização por óxido de etileno. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

CX 12 R$        19,40 
R$                        

232,80 
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Curativo Gel a base de Água c/2 

Hidrocolóides.  
Apresentação: Embalagem com 30 gramas.  

Características: Curativo gel a base de água 

composto por dois hidrocolóides (Pectina e 

Carboximetilcelulose), estéril, incolor, promova o 

desbridamento de crosta e autólise. Contendo 

bula. Validade de no minimo 18 meses a contar 

da data da entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 700 R$        49,57 
R$                   

34.699,00 

84 

Dispositivo p/ Incontinência Urinária c/ 

Extensor nº 6. 
Apresentação: Com extensor nº 6.  

Características: Confeccionado em látex de 

borracha natural. Validade de 36 meses a contar 

da data da entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 1.000 R$          1,44 
R$                     

1.440,00 

85 

Dispositivo p/ Infusão Intravenosa n° 21.  
Apresentação: De uso único, descartável, 

embalados unitariamente em blister estéril pronto 

para uso.  

Características: Agulha siliconizada com bisel bi-

angulado e trifacetado com protetor; asas de 

empunhadura de fixação, tubo venílico 

transparente, atóxico, apirogênica, permitindo a 

visualização do refluxo sanguíneo ou 

medicamento infundido, conector fêmea luer-lok 

codificado por cores que proporcione segura 

conexão com o equipo e permita identificação do 

calibre de acordo com a cor do conector. 

Validade de 48 meses a contar da data da entrega. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 60.000 R$          0,30 
R$                   

18.000,00 

86 

Dispositivo p/ Infusão Intravenosa n° 23.  
Apresentação: De uso único, descartável, 

embalados unitariamente em blister estéril pronto 

para uso.  

Características: Agulha siliconizada com bisel bi-

angulado e trifacetado com protetor; asas de 

empunhadura de fixação, tubo venílico 

transparente, atóxico, apirogênica, permitindo a 

visualização do refluxo sanguíneo ou 

medicamento infundido, conector fêmea luer-lok 

codificado por cores que proporcione segura 

conexão com o equipo e permita identificação do 

calibre de acordo com a cor do conector. 

Validade de 48 meses a contar da data da entrega. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

UND 60.000 R$          0,32 
R$                   

19.200,00 
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87 

Dispositivo p/ Infusão Intravenosa n° 25.  
Apresentação: De uso único, descartável, 

embalados unitariamente em blister estéril pronto 

para uso.  

Características: Agulha siliconizada com bisel bi-

angulado e trifacetado com protetor; asas de 

empunhadura de fixação, tubo venílico 

transparente, atóxico, apirogênica, permitindo a 

visualização do refluxo sanguíneo ou 

medicamento infundido, conector fêmea luer-lok 

codificado por cores que proporcione segura 

conexão com o equipo e permita identificação do 

calibre de acordo com a cor do conector. 

Validade de 48 meses a contar da data da entrega. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 5.000 R$          0,26 
R$                     

1.300,00 

88 

Dispositivo p/ Infusão Intravenosa n° 27.  

Apresentação: De uso único, descartável, 

embalados unitariamente em blister estéril pronto 

para uso.  

Características: Agulha siliconizada com bisel bi-

angulado e trifacetado com protetor; asas de 

empunhadura de fixação, tubo venílico 

transparente, atóxico, apirogênica, permitindo a 

visualização do refluxo sanguíneo ou 

medicamento infundido, conector fêmea luer-lok 

codificado por cores que proporcione segura 

conexão com o equipo e permita identificação do 

calibre de acordo com a cor do conector. 

Validade de 48 meses a contar da data da entrega. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 2.000 R$          0,36 
R$                        

720,00 

89 

Dreno Penrose nº 1.  
Apresentação: Embalagem individual em papel 

grau cirúrgico.  

Características: Dreno tubular, produzido em 

látex natural, estéril. Validade de 24 meses a 

contar da data da entrega.  Em conformidade com 

o INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

PCT 100 R$          1,96 
R$                        

196,00 

90 

Dreno Penrose nº 2.  
Apresentação: Embalagem individual em papel 

grau cirúrgico.  

Características: Dreno tubular, produzido em 

látex natural, estéril. Validade de 24 meses a 

contar da data da entrega.  Em conformidade com 

o INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

PCT 100 R$          1,72 
R$                        

172,00 
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Eletrodo Cardioclip Colorido Adulto 4pçs.  
Apresentação: Jogo com 04 peças. Com 

braçadeiras fechamento em Nylon - reforçada. 

Características: São compatíveis com 

eletrocardiógrafos e seus respectivos cabos com 

terminações em neo pinch, botão de pressão e 

pino banana. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

JOGO 30 R$        61,21 
R$                     

1.836,30 

92 

Eletrodo Cardioclip Colorido Infantil 4pçs.  
Apresentação: Jogo com 04 peças. Com 

braçadeiras fechamento em Nylon - reforçada. 

Características: São compatíveis com 

eletrocardiógrafos e seus respectivos cabos com 

terminações em neo pinch, botão de pressão e 

pino banana. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

JOGO 10 R$        90,38 
R$                        

903,80 

93 

Eletrodo Descartável Adulto c/Dorso Espuma. 
Apresentação:  Pacote com 50 unidades. 

Características: Composto de dorso de espuma, 

com adesivo acrílico hipoalergênico, gel sólido, 

pino de aço inoxidável, contra-pino de 

prata/cloreto de prata (Ag/AgCl), capa-cápsula 

transparente selante. Validade de no minimo 48 

meses a contar da data da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

PCT 2.000 R$        17,95 
R$                   

35.900,00 

94 

Embalagem p/ Esterilização Hidrofóbica 

75X75. 
Apresentação: Tamanho 75 x 75 cm, 40 g/m². Na 

cor azul.  

Características: Validade de 24 meses a contar da 

data da entrega do produto. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 1.000 R$          1,65 
R$                     

1.650,00 

95 

Equipo Fotossensivel.  
Características: Para administração de soluções 

parenterais, Intrafix Compact Air FS, para bomba 

de infusão BBRAUN. Material PVC cristal, 

transmitancia transparente, duas extremidades 

femeas com tampa, descartavel. Validade de 18 

meses a contar da data da entrega.  Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 600 R$        65,47 
R$                   

39.282,00 
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96 

Equipo multivias 2 vias  
Apresentação: Possui 2 conectores luer lock 

fêmea universais com tampas; Tubo flexível e 

transparente em PVC de 60mm de comprimento; 

2 clamp corta fluxo; conector 2 vias, um conector 

luer slip macho universal com protetor. 

Embalado individualmente em Papel Grau 

Cirúrgico e filme termoplástico.  

Características: Validade de 24 meses a contar da 

data da entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 3.000 R$          1,38 
R$                     

4.140,00 

97 

Equipo p/ Nutrição Enteral 1,5m. 
Apresentação: Embalados invidualmente. 1,5m.  

Características: Tubo em PVC. Controlador tipo 

pinça rolante, conexão tipo Luer. Validade de 48 

meses a contar da data da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 20.000 R$          1,33 
R$                   

26.600,00 

98 

Equipo para administração de soluções 

parenterais.  
Apresentação: Comprimento de 2,80m, diâmetro 

interno = 3mm e diâmetro externo= 4mm. 

Embalagem individual blister em papel grau 

cirurgico; uso único; esterilizado por óxido de 

etileno. 

Características: Envasadas em bolsas/frascos -

ampola, em sistema fechado de infusão; ponta 

perfurante padrão ISSO, com tampa protetora, 

pega ergonômica, entrada de ar com filtro 

hidrófobo e bacteriológico, com porosidade de 

0,22 micras, com tampa reversível; câmara de 

gotejamento flexivel, com linha indicadora do 

nível de solução, tubo gotejador ajustado para 20 

gotas=1ml, filtro para retenção de particulas, com 

porosidade de 15 micra; tubo extensor de PVC, 

volume de preenchimento (priming) pinça tipo 

rolete, segmento de bombeamento em silicone 

grau cirurgico de alta precisão, injeto lateral de 

borracha termoplástica, atóxica, sem látex, 

autocicatricante, com pinça clamp incorporada; 

conector distal spin-lock (intermediário luer Splip 

e luer-lock conjugados) com tampa protetora 

contendo menbrana hidrófoba (luid-stop), com 

porosidade de 0,8 micron. Validade de 18 meses 

a contar da data da entrega. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 8.000 R$          2,93 
R$                   

14.650,00 
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Equipo para Nutrição Enteral.  
Apresentação: Na cor Azul. Com 

aproximadamente 2,04m de comprimento.  

Características: Para soluções enterais 

ENTERALFIX AIR TK para Bomba de Infusão 

B.Braun. Tubo de PVC, com segmento em 

silicone para bomba, entrada de ar com filtro e 

adaptador escalonado para conexão com via 

enteral do paciente com tampo protetora, 

descartável. Validade de 18 meses a contar data 

da entrega. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 600 R$        47,05 
R$                   

28.230,00 

100 

Escova Cervical Ginecológica.  
Apresentação: Embalado individualmente, pacote 

com 100 unidades.  

Características: Produto descartável e não estéril. 

Cerdas macias. Garantia contra defeito der 

fabricação. Validade de 24 meses a contar da data 

da entrega. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

PCT 200 R$        16,25 
R$                     

3.250,00 

101 

Esfigmomanômetro adulto - Aparelho de 

Pressão Arterial  

Características: De alta precisão, composto de 

manômetro aneróide, tipo relógio, mostrador 

graduado em mmHg com escala de 0 a 300 

mm/hg; braçadeira em Nylon, fecho de velcro, 

resistente, flexível, que se molde facilmente ao 

braço, pera insulfladora de Borracha vulcanizada 

com sistema de retorno em metal, com esfera de 

aço inox de alta durabilidade; válvula de metal 

altamente resistente com regulagem de saída de 

ar sensível,  manguito de borracha vulcanizada 

com duas saídas, sem emendas, de alta 

durabilidade. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 300 R$        88,00 
R$                   

26.400,00 
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Esfigmomanômetro adulto grande/obeso- 

Aparelho de Pressão Arterial.  
Características: Com diâmetro de 34cm até 52cm 

manual, de alta precisão, composto de 

manômetro aneróide, tipo relógio, mostrador 

graduado em mmHg com escala de 0 a 300 

mm/hg; braçadeira em Nylon, fecho de velcro, 

resistente, flexível, que se molde facilmente ao 

braço,pera insulfladora de Borracha vulcanizada 

com sistema de retorno em metal, com esfera de 

aço inox de alta durabilidade; válvula de metal 

altamente resistente com regulagem de saída de 

ar sensível.  manguito de borracha vulcanizada 

com duas saídas, sem emendas, de alta 

durabilidade.  Acondicionado em bolsa 

apropriada, embalagem individual. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 62 R$        87,33 
R$                     

5.414,46 

103 

Esfigmomanômetro neonatal - Aparelho de 

Pressão Arterial.                                                   
Características: Reutilizável; Uso neonatal; 

Manômetro aneróide; Faixa de medição: 0 

mmHg a 300 mmHg. Divisão de 2mmHg; 

Braçadeira em tecido antialérgico de nylon, com 

fecho em velcro. Válvula em metal cromado; 2 

Anos de Garantia (fabricante) contra defeitos de 

fabricação. A braçadeira possui 01 ano de 

Garantia. Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 12 R$        53,06 
R$                        

636,72 

104 

Esfigmomanômetro pediátrico - Aparelho de 

Pressão Arterial. 

Características: Com diâmetro de 10cm até 23cm 

manual, de alta precisão, composto de 

manômetro aneróide, tipo relógio, mostrador 

graduado em mmHg com escala de 0 a 300 

mm/hg; braçadeira em Nylon, fecho de velcro, 

resistente, flexível, que se molde facilmente ao 

braço,pera insulfladora de Borracha vulcanizada 

com sistema de retorno em metal, com esfera de 

aço inox de alta durabilidade; válvula de metal 

altamente resistente com regulagem de saída de 

ar sensível.  manguito de borracha vulcanizada 

com duas saídas, sem emendas, de alta 

durabilidade. Acondicionado em bolsa 

apropriada, embalagem individual. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 62 R$        69,76 
R$                     

4.325,12 
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Espátula Tipo Ayres.  
Apresentação: Espátula de madeira na cor 

natural, descartável. Pacote com 100 unidades.  

Características:  Formato convencional lisa, com 

as pontas arredondadas. Não estéril.  Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

PCT 200 R$          7,88 
R$                     

1.576,00 

106 

Espéculo Vaginal Lubrificado Descartável.  
Apresentação: Tamanho G. Modelo collins.  Eixo 

longitudinal da valva: 110 mm; Largura 

perpendicular proximal de 29 mm e distal de 32 

mm Comprimento total: 170 mm.  

Características: Atóxico, esterilizado, permite 

excelente transparência e transmissão luminosa. 

Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, 

semelhantes ao formato dos fórcices vaginais. 

Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) 

fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI),  

indeformável. Validade de 18 meses a contar da 

data da entrega.  Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 3.000 R$          1,15 
R$                     

3.450,00 

107 

Espéculo Vaginal Lubrificado Tamanho M.  
Apresentação: Tamanho M. Modelo collins. Eixo 

longitudinal da valva: 95 mm; Largura 

perpendicular proximal de 25 mm e distal de 28 

mm Comprimento total: 156 mm.  

Características: Atóxico, esterilizado, permite 

excelente transparência e transmissão luminosa. 

Descartável. Valvas anatômicas de contornos 

lisos e regulares, semelhantes ao formato dos 

fórcices vaginais. Dispositivo de abertura 

(parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de 

alto impacto (PSAI),  indeformável. Validade de 

18 meses a contar da data da entrega.  Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 13.000 R$          1,01 
R$                   

13.130,00 

108 

Espéculo Vaginal Lubrificado Tamanho P.  
Apresentação: Tamanho P. Modelo collins. Eixo 

longitudinal da valva: 80 mm; Largura 

perpendicular proximal e distal de 22mm 

Comprimento total: 143 mm.  

Características: Atóxico, esterilizado, permite 

excelente transparência e transmissão luminosa. 

Descartável. Valvas anatômicas de contornos 

lisos e regulares, semelhantes ao formato dos 

fórcices vaginais. Dispositivo de abertura 

(parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de 

alto impacto (PSAI),  indeformável. Validade de 

18 meses a contar da data da entrega.  Em 

UND 5.000 R$          1,10 
R$                     

5.500,00 
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conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

109 

Estetoscópio Adulto. 
Características: Fabricado em aço inoxidável, que 

permita auscultar sons de baixa e alta freqüência 

girando a cabeça do auscultador. Revestimento 

da borda anti-frio para maior conforto do 

paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao 

tubo de PVC. Todas as partes do produto devem 

ser isentos de látex. O equipamento deverá 

acompanhar um identificador de propriedade para 

encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, 

dois pares de olivas e uma membrana para a 

campânula. Garantia de 03 anos. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 200 R$        81,01 
R$                   

16.202,00 

110 

Estetoscópio Infantil. 
Características: Fabricado em aço inoxidável, que 

permita auscultar sons de baixa e alta freqüência 

girando a cabeça do auscultador. Revestimento 

da borda anti-frio para maior conforto do 

paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao 

tubo de PVC. Todas as partes do produto devem 

ser isentos de látex. O equipamento deverá 

acompanhar um identificador de propriedade para 

encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, 

dois pares de olivas e uma membrana para a 

campânula. Garantia de 03 anos. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 60 R$        97,87 
R$                     

5.872,20 

111 

Filme protetor para acesso venoso c/ fenestra 

6x8cm. 
Apresentação: Caixa com 100 unidades. 

Características: Modelo com fenestra. Estéril e 

pronto para o uso. Tamanho aproximado 6x8cm. 

Filme transparente de alta permeabilidade, 

especificamente promovido para fixação e 

proteção de cateteres venosos,com estrutura 

permeável a vapores úmidos. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

CX 60 R$     463,16 
R$                   

27.789,60 
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112 

Fio de Serosa Bovina c/ Sais de Cromo n° 2.  
Apresentação: Comprimento mínimo de 75 cm, 

agulha 1/2 de liga de aço estriada, comprimento 

de 2,5 cm. Embalagem individual aluminizada. 

Caixa com 24 unidades.  

Características: Círculo cilíndrica, estéril. 

Validade de 36 meses da data da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

CX 15 R$     115,29 
R$                     

1.729,35 

113 

Fio de Serosa Bovina c/ Sais de Cromo n° 5.  
Apresentação: Comprimento mínimo de 75 cm, 

agulha 1/2 de liga de aço estriada, comprimento 

de 2,5 cm. Embalagem individual aluminizada. 

Caixa com 24 unidades.  

Características: Círculo cilíndrica, estéril. 

Validade de 36 meses da data da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

CX 50 R$     126,45 
R$                     

6.322,50 

114 

Fio de Serosa Bovina c/ Sais de Cromo n°4.  
Apresentação: Comprimento mínimo de 75 cm, 

agulha 1/2 de liga de aço estriada, cumprimento 

de 2,5 cm. Embalagem individual aluminizada. 

Caixa com 24 unidades.  

Características: Círculo cilíndrica, estéril. 

Validade de 36 meses da data da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

CX 200 R$     112,89 
R$                   

22.578,00 

115 

Fio de Sutura de Nylon nº 2. 
Apresentação: Caixa c/ 24 unidades embaladas 

individualmente. 

Características: Fabricado em fio não absorvível 

monofilamentar de Poliamida pura 45 cm, agulha 

curva 3/8 circulo triangular ( cuticular), estéril, 

comprimento de 3cm. Validade de 48 meses da 

data da entrega.   Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

CX 1.300 R$        29,25 
R$                   

38.025,00 

116 

Fio de Sutura de Nylon nº 5. 
Apresentação: Caixa c/ 24 unidades embaladas 

individualmente. 

Características: Fabricado em fio não absorvível 

monofilamentar de Poliamida pura 45 cm, agulha 

curva 3/8 circulo triangular ( cuticular), estéril, 

comprimento de 3cm. Validade de 48 meses da 

data da entrega.   Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

CX 300 R$        31,50 
R$                     

9.450,00 
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117 

Fio de Sutura de Nylon nº 6. 
Apresentação: Caixa c/ 24 unidades embaladas 

individualmente. 

Características: Fabricado em fio não absorvível 

monofilamentar de Poliamida pura 45 cm, agulha 

curva 3/8 circulo triangular ( cuticular), estéril, 

comprimento de 3cm. Validade de 48 meses da 

data da entrega.   Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

CX 300 R$        31,61 
R$                     

9.483,00 

118 

Fita Adesiva Branca Hospitalar.  
Apresentação: Na cor branca. Tamanho 

19mmX50m. Embalada indivualmente.  

Características: Validade de no minimo 18 meses 

a contar da data da entrega. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

ROLO 2.000 R$          2,63 
R$                     

5.260,00 

119 

Fita Adesiva Zebrada.  
Apresentação: Cor bege. 19 mm x 30 m. 

Embalagem individualmente.   

Características: Indicadora de esterilização a 

vapor (Indicador Químico Classe I), indicada 

para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo 

tecidos de algodão e papel. Após a autoclavagem 

apresentar no mínimo três listras a cada 5 cm de 

fita bem identificáveis. Validade de 18 meses a 

contar da data da entrega. Em conformidade com 

o INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

ROLO 400 R$          7,26 
R$                     

2.904,00 

120 

Fita antropométrica.  
Apresentação: 1,5m de comprimento.  

Características: PVC e Metal. Possui botão trava. 

Botão de acionamento para recolhimento da fita 

métrica. 

UND. 160 R$        14,30 
R$                     

2.288,00 

121 

Fixador citológico c/ 100 ml. 
Apresentação: Embalado em frasco com válvula 

atomizadora sistema spray, com 100ml.  

Características: Solução de propilenoglicol e 

álcool absoluto que possui propriedades de 

fixação e sustentação da integridade celular de 

esfregaços de material biológico estendidos em 

lâmina de vidro. Validade de 18 meses da data da 

entrega. Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 150 R$          7,16 
R$                     

1.074,00 
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122 

Fixador de Cateter.  
Características: Medidas aproximadas de 8 cm x 

11,5 cm. Filme de poliuretano, transparente, 

hipoalergênico. Alta permeabilidade ao vapor, 

efetuando as trocas gasosas. Deve conter bordas 

reforçadas que se sobreponham, a fim de garantir 

uma fixação segura ao redor do cateter. Sistema 

de aplicação em moldura, duas tiras de fitas 

adesivas acompanham o curativo para reforçar a 

fixação e bordas reforçadas de tecido macio para 

que o paciente não sofra trauma mecânico pelo 

peso dos cateteres. Validade de 18 meses da data 

da entrega. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 500 R$        45,80 
R$                   

22.900,00 

123 

Fluxômetro para válvula reguladora de ar 

comprimido. 
Apresentação: Na cor amarelo. 

Características: Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 60 R$        61,33 
R$                     

3.679,80 

124 

Fluxômetro para válvula reguladora de 

oxigênio. 
Apresentação: Na cor verde. 

Características: Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 40 R$        51,38 
R$                     

2.055,20 

125 
Frasco coletor universal 100ml. 
Características: Fabricado em poliestireno cristal; 

com pá. Garantia contra defeitos de fabricação. 
UND 7.000 R$          0,46 

R$                     

3.220,00 

126 

Frasco coletor universal estéril graduado de 

100ml. 
Características: Graduado até 80 ml; Fabricado 

em poliestireno cristal; Estéreis, embalados 

individualmente; Sem pá; Tampa vermelha. 

Garantia contra defeitos de fabricação. 

UND 7.000 R$          0,49 
R$                     

3.430,00 

127 

Frasco de Aspiração à Vacuo 500ml.  
Apresentação: Com capacidade de 500ml. 

Características: Em vidro, com tampa injetada em 

nylon com inserto de metal, botão de controle do 

fluxo de aspiração e bico de sucção. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 50 R$     131,66 
R$                     

6.583,00 
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128 

Frasco para Nutrição Enteral 300ml.  
Apresentação: Capacidade para 300ml. 

Embalagem individual. 

Características: Frasco estéril, trasnparente. 

Possui tampa de rosca com obturador e medidas 

laterais, graduado em escala de 50ml. Com 

dispositivo para fixação em suporte, atóxica. 

Permite tratamento térmico 

(aquecimento/resfriamento) de soluções. 

Validade de 18 meses da data da entrega.  Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 20.000 R$          0,97 
R$                   

19.400,00 

129 

Frasco Umidificador de 250ml p/ Oxigênio.  
Apresentação: Frasco com 250ml. Copo 

translúcido com indicação de nível mínimo e 

máximo.  

Características: Com tampa em nylon e tubo com 

borbulhador para permitir o arraste das partículas. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 100 R$        16,94 
R$                     

1.694,00 

130 

Garrote com trava adulto -  38x2,5cm. 
Características: Com tecido liso, colorido, 

utilizado durante a coleta de sangue para facilitar 

a localização da veia, trava com 2 estágios: alívio 

e retirada, embalados individualmente. 

UND. 50 R$        11,03 
R$                        

551,50 

131 

Garrote com trava infantil -  33x2,5cm. 
Características: Com tecido com ilustrações 

infantis, colorido, utilizado durante a coleta de 

sangue para facilitar a localização da veia, trava 

com 2 estágios: alívio e retirada, embalados 

individualmente. 

UND. 20 R$        10,44 
R$                        

208,80 

132 

Garrote descartável para flebotomia. 
Características: Em tiras. Livre de látex, sem 

talco. Tamanho: 36 cm. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 250 R$        27,36 
R$                     

6.840,00 

133 

Gel Condutor para Exames.  
Apresentação: Frasco com 100ml, tipo bisnaga 

com tampa protetora. 

Características: Hidrossolúvel, não 

medicamentoso, hipoalergênico, atóxico, isento 

de principio ativo, PH balanceado. Prazo de 

validade de 24 meses da data da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 2.500 R$          2,14 
R$                     

5.350,00 
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134 

Glicosímetro. 

Modelo de referência: Kit Accu-Chek Active. 

Características: Kit composto por monitor, 

lancetador, bateria 3V. Acompanha estojo para 

transporte e manual de instruções. Volume de 

Sangue: 1 - 2 µL. Amostras de Sangue: Capilar 

Venoso, Arterial, Neonatal. Tempo obtenção do 

resultado: Até 5 segundos. Garantia de 1 ano 

contra defeitos de fabricação. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

KIT 490 R$        62,60 
R$                   

30.674,00 

135 

Hipoclorito de Sódio 1%.  
Apresentação: Frasco com 1000 ml (1 litro). 

Embalagem com tampa rosqueável.  

Características: Cloro ativo, hipoclorito de sódio 

diluído, concentração contendo 1% de cloro 

ativo, forma farmacêutica solução aquosa 

estabilizada com cloreto de sódio, característica 

adicional. Validade de 6 meses da data da 

entrega. Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 1.500 R$          8,54 
R$                   

12.810,00 

136 

Indicador Químico Multiparamétrico p/ 

Vapor.  
Apresentação: Classe 4. Caixa com 480 unidades. 

Composto por uma tira de papel de 1,5 

centímetros de largura por 20 centímetros de 

comprimento, picotada ao meio, coberta por uma 

substância química que muda da cor bege claro 

para o espectro de cores compreendido entre o 

marrom escuro e o preto, quando exposta ás 

condições mínimas de tempo, temperatura e 

vapor necessários ao processo de esterilização. 

Apresenta um gabarito de cor no centro da tira 

que indica a viragem ideal esperada para o 

indicador químico. 

Características: Termo referência 1250. Prazo de 

validade 24 meses da data da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

CX 365 R$     181,67 
R$                   

66.309,55 

137 

Jogo de Cânula de Guedel.  
Apresentação: Jogo com tamanhos de 0 a 5, com 

6 peças. Coloridas na base de acordo com os 

tamanhos de 0 a 5 sendo: n°0 cor azul; n°1 cor 

preta; n°2 cor branca; n°3 cor verde; n° 4 cor 

amarela; n° 5 cor vermelha.  

Características: Confeccionadas em PVC, 

atóxico, inodora, orifício que garanta ventilação, 

com borda de segurança, com numeração na 

borda para identificação do tamanho. Garantia 

contra defeitos de fabricação. Em conformidade 

CJT 32 R$        24,28 
R$                        

776,96 
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com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

138 

Jogo Eletrodo Precordial c/ Pera Silicone 6pçs. 
Apresentação: Para uso Adulto. Jogo completo 

com 6 unidades. Com pera de látex ou silicone 

(sucção + pera eletro).  

Características: Garantia contra defeito de 

fabricação. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

JOGO 20 R$     182,04 
R$                     

3.640,80 

139 

Kit cateter para acesso venoso central CVC 

Duplo Lúmen. 
Características: Kit contendo 01  cateter duplo 

lúmen 7Frx20cm, 01 fio guia com avançador 

0.035”(0.89x600mm), 01 agulha introdutora de 

uso exclusivo para introdução do fio guia 18Ga 

1.06x65mm, 01 dilatador 10Fr x 15cm, 01 

seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio 

na inserção do fio guia, 02 conectores livres de 

agulha e tampa. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

KIT 500 R$     159,79 
R$                   

79.895,00 

140 

Kit Estesiômetro Para Teste De Sensibilidade.  
Apresentação: Kit com 6 canetas.  

Características: Com filamentos de diferentes 

calibres, estesiômetro de nylon. Com caneta 

reserva. Garantia contra defeito de fabricação. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

KIT 20 R$     281,51 
R$                     

5.630,20 

141 

Kit Para Nebulizador Adulto.  
Apresentação: Deve conter o micronebulizador 

(cabeçote, anteparo, recipiente), a máscara, 

extensão e elástico.   

Características: Em material atóxico. Máscara 

confeccionada em silicone. Garantia de 90 dia 

contra defeitos de fabricação ou materiais. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

KIT 50 R$        22,33 
R$                     

1.116,50 

142 

Kit Para Nebulizador Infantil.  
Apresentação: Deve conter o micronebulizador 

(cabeçote, anteparo, recipiente), a máscara, 

extensão e elástico.   

Características: Em material atóxico. Máscara 

confeccionada em silicone. Garantia de 90 dia 

contra defeitos de fabricação ou materiais. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

KIT 100 R$        22,33 
R$                     

2.233,00 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br


 

 

MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 
Rua BenjaminConstant,13|Fone(0xx49) 3019.7405|CEP88501.900|CNPJ-82.777.301/0001-90 

www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br 

  

49 

143 

Kit Umidificador de Oxigênio.   
Apresentação: Acompanha a extensão, Máscara e 

frasco com 250ml, com nível máximo e mínimo.  

Características:  Tampa e corpo em Nylon. Com 

rosca de metal. Conexão de entrada de oxigênio. 

Com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Deve ser 

adaptável a qualquer válvula reguladora de 

cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. 

Validade de 12 meses após a entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

KIT 130 R$        21,51 
R$                     

2.796,30 

144 

Lacres numerados para carrinho de 

emergência. 
Apresentação: Pacotes com 50 unidades. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

PCT 60 R$        22,67 
R$                     

1.360,20 

145 

Lâmina fosca P/ Microscopia 26X76mm.  
Apresentação: Tamanho  26 mm x 76 mm. Caixa 

com 50 unidades. 

Características:  Fabricadas em vidro natural, 

cortadas à laser, seladas à vácuo e embaladas em 

caixas de papelão, intercaladas uma a uma com 

folhas de papel com tratamento anti-fúngico. 

Lâminas com uma extremidade fosca, com cantos 

em 90° ou 45°, com arestas lapidadas. Validade 

de 12 meses a contar da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

CX 400 R$          5,46 
R$                     

2.184,00 

146 

Lâmina para Cabo Bisturi N° 10.  
Apresentação: Embalagem Individual. Caixa com 

100 unidades.  

Características: Em aço carbono, estéril. Validade 

de 12 meses a contar da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

CX 50 R$        38,01 
R$                     

1.900,50 

147 

Lâmina para Cabo Bisturi N° 11.  
Apresentação: Embalagem Individual. Caixa com 

100 unidades.  

Características: Em aço carbono, estéril. Validade 

de 12 meses a contar da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

CX 50 R$        30,37 
R$                     

1.518,50 
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148 

Lâmina para Cabo Bisturi N° 12.  
Apresentação: Embalagem Individual. Caixa com 

100 unidades.  

Características: Em aço carbono, estéril. Validade 

de 12 meses a contar da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

CX 50 R$        25,26 
R$                     

1.263,00 

149 

Lâmina para Cabo Bisturi N° 15.  
Apresentação: Embalagem Individual. Caixa com 

100 unidades.  

Características: Em aço carbono, estéril. Validade 

de 12 meses a contar da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

CX 20 R$        27,82 
R$                        

556,40 

150 

Lâmina para Cabo Bisturi N° 20.  
Apresentação: Embalagem Individual. Caixa com 

100 unidades.  

Características: Em aço carbono, estéril. Validade 

de 12 meses a contar da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

CX 50 R$        25,93 
R$                     

1.296,50 

151 

Lâmina para Cabo Bisturi N° 21.  
Apresentação: Embalagem Individual. Caixa com 

100 unidades.  

Características: Em aço carbono, estéril. Validade 

de 12 meses a contar da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

CX 50 R$        24,22 
R$                     

1.211,00 

152 

Lâmpada P/ Laringoscópio Universal.  

Apresentação: 2,5v, diametro da rosca 6mm. 

Embalada individualmente.  

Características: Garantia de 3 meses. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 60 R$        31,27 
R$                     

1.876,20 

153 

Lâmpada para Otoscópio.  
Apresentação: 2,5v. Compatível para TK 

MiKatos. Embalada individualmente.  

Características: Garantia de 3 meses. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 50 R$        64,27 
R$                     

3.213,50 
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154 

Lanterna Clínica C/ Iluminação LED.  
Apresentação: Medidas de 14cm de comprimento 

e 1,2 cm de diâmetro. Possui conveniente clipe 

de bolso.  

Características: Iluminação brilhante e branca. 

Confeccionada em metal leve e resistente. 

Acionamento através do botão liga/desliga. Com 

suporte abaixador de língua (removível). 

Garantia de 12 meses. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 50 R$        27,98 
R$                     

1.399,00 

155 

Lençol de Papel Hospitalar Descartável 

50cmX50m.  
Apresentação: Rolo branco, 50cm x 50m.  

Características: 100% fibras naturais, 

quimicamente puro. Garantia de 3 meses. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

ROLO 2.000 R$          5,69 
R$                   

11.380,00 

156 

Lençol de Papel Hospitalar Descartável 

70cmX50m.  
Apresentação: Rolo branco, 70cm x 50m.  

Características: 100% fibras naturais, 

quimicamente puro. Garantia de 3 meses. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

ROLO 1.500 R$          8,49 
R$                   

12.735,00 

157 

Lençol de TNT descartável 1,84mx1,20m pct 

c/ 10 un. 
Apresentação: Pacote com 10 unidades. 

Características: Fabricado em TNT, com elástico. 

Tamanho 1,84mx1,20m. Garantia contra defeitos 

de fabricação. 

PCT 3 R$        25,08 
R$                           

75,24 

158 

Lençol plástico para maca 80cmX2m.  
Apresentação: Na cor transparente. Tamanho 

80cm X 2m.  

Características: Garantia contra defeitos de 

fabricação. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 200 R$        33,36 
R$                     

6.672,00 

159 

Limpador Liquido p/ Interior de Autoclave 

1L.  

Apresentação: Frasco plástico com 1 litro.  

Características: Que retire materiais 

(orgânicos/inorgânicos) residuais provenientes de 

processos de esterilização a vapor. Validade de 

12 meses a contar da entrega. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 350 R$        84,67 
R$                   

29.634,50 
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160 

Luva de Procedimentos Tamanho M.  
Apresentação: Tamanho M. Caixa com 100 

unidades. Espessura mínima de 0,17mm e 

comprimento mínimo de 280 mm. Com baixo 

teor de proteína, inferior a 50mg por u. 

Características: Em látex, lubrificada SEM pó 

bio-absorvível. Validade de 24 meses a contar da 

entrega. Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

CX 700 
R$        

107,55 

R$                   

75.285,00 

161 

Luva de Procedimentos Tamanho P. 
Apresentação: Tamanho P. Caixa com 100 

unidades. Espessura mínima de 0,17mm e 

comprimento mínimo de 280 mm. Com baixo 

teor de proteína, inferior a 50mg por u.  

Características: Em látex, lubrificada sem pó bio-

absorvível. Validade de 24 meses a contar da 

entrega.  Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

CX 700 
R$        

107,55 

R$                   

75.285,00 

162 

Luva em latex natural sem forro G.  
Características: Com no mínimo 42cm de 

comprimento, punho que prende-se ao antebraço, 

palma antiderrapante, produdo com CA. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

PAR 240 R$          8,63 
R$                     

2.071,20 

163 

Luva em latex natural sem forro M. 
Características: Com no mínimo 42cm de 

comprimento, punho que prende-se ao antebraço, 

palma antiderrapante, produto com CA. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

PAR 240 R$        10,56 
R$                     

2.534,40 

164 

Luva em latex natural sem forro P. 
Características: Com no mínimo 42cm de 

comprimento, punho que prende-se ao antebraço, 

palma antiderrapante, produdo com CA. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

PAR 200 R$        10,56 
R$                     

2.112,00 

165 

Luva em latex natural sem forro XG.  
Características: Com no mínimo 42cm de 

comprimento, punho que prende-se ao antebraço, 

palma antiderrapante, produdo com CA. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

PAR 120 R$        10,70 
R$                     

1.284,00 
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166 

Luva nítrilica tamanho G.     
Apresentação: caixa com 100 un.                                                                                                                       

Características: Fabricada em Nitrilo (borracha 

sintética), visando à eliminação de reações 

alérgicas em usuários com hipersensibilidade ao 

látex, além de apresentar alta resistência durante 

o uso; Não estéril; Sem pó bioabsorvível; 

Ambidestra; Superfície lisa com microtextura na 

ponta dos dedos; Cor Azul;Embalagem tipo 

dispenser box. Garantia contra defeitos de 

fabricação. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

CX 300 
R$        

106,90 

R$                   

32.070,00 

167 

Luva nítrilica tamanho M.       

Apresentação: caixa com 100 un.                                                                                                                                                                                                                                      
Características: Fabricada em Nitrilo (borracha 

sintética), visando à eliminação de reações alérgicas 

em usuários com hipersensibilidade ao látex, além de 

apresentar alta resistência durante o uso; Não estéril; 

Sem pó bioabsorvível; Ambidestra; Superfície lisa 

com microtextura na ponta dos dedos; Cor 

Azul;Embalagem tipo dispenser box. Garantia contra 

defeitos de fabricação. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

CX 600 
R$        

106,90 

R$                   

64.140,00 

168 

Luva nítrilica tamanho P.         

Apresentação: caixa com 100 un.                                                                                                                                                                                                                                       
Características: Fabricada em Nitrilo (borracha 

sintética), visando à eliminação de reações alérgicas 

em usuários com hipersensibilidade ao látex, além de 

apresentar alta resistência durante o uso; Não estéril; 

Sem pó bioabsorvível; Ambidestra; Superfície lisa 

com microtextura na ponta dos dedos; Cor 

Azul;Embalagem tipo dispenser box. Garantia contra 

defeitos de fabricação. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

CX 600 
R$        

106,90 

R$                   

64.140,00 

169 

Luva Plástica Descartável Eva c/ 100 Unid.  

Apresentação: Tamanho único. Com espessura de 0,03 

mícrons. Embaladas em pacotes com 100 unidades.  

Características:  Pode ser armazenada em temperatura 

até 30 graus. As luvas individuais são esterilizadas 

pelo processo de raio gama cobalto. Ambidestra, 

transparente. Garantia contra defeito de fabricação. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

PCT 40 R$        13,20 
R$                        

528,00 

170 

Luvas Cirúrgicas n° 6,5. 
Apresentação: Tamanho nº 6,5. Espessura mínima de 

0,17mm e comprimento mínimo de 280 mm. Os par 

de luvas são embalados em papel cirúrgico, 

oferecendo adequada barreira microbiana, mantendo-

as estéreis.  

Características: Esterilizada por raio gama (cobalto), 

cor natural, superfície texturizada, lubrificada com pó 

PAR 8.000 R$          1,43 
R$                   

11.440,00 
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bio-absorvível. Com punho reforçado liso. Atóxica e 

Apirogênica. Descartável e de uso. Validade de 12 

meses a contar da entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

171 

Luvas Cirúrgicas n° 7,5. 
Apresentação: Tamanho nº 7,5. Espessura mínima de 

0,17mm e comprimento mínimo de 280 mm. Par 

embalado em papel cirúrgico, oferecendo adequada 

barreira microbiana, mantendo-as estéreis.  

Características: Esterilizada por raio gama (cobalto), 

cor natural, superfície texturizada, lubrificada com pó 

bio-absorvível. Com punho reforçado liso. Atóxica e 

Apirogênica. Descartável e de uso. Validade de 12 

meses a contar da entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

PAR 3.000 R$          1,32 
R$                     

3.960,00 

172 

Luvas Cirúrgicas n° 7. 
Apresentação: Tamanho nº 7. Espessura mínima de 

0,17mm e comprimento mínimo de 280 mm. Os par 

de luvas são embalados em papel cirúrgico, 

oferecendo adequada barreira microbiana, mantendo-

as estéreis.  

Características: Esterilizada por raio gama (cobalto), 

cor natural, superfície texturizada, lubrificada com pó 

bio-absorvível. Com punho reforçado liso. Atóxica e 

Apirogênica. Descartável e de uso. Validade de 12 

meses a contar da entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

PAR 3.000 R$          1,32 
R$                     

3.960,00 

173 

Luvas Cirúrgicas n° 8,5. 
Apresentação: Tamanho nº 8,5. Espessura mínima de 

0,17mm e comprimento mínimo de 280 mm. Os par 

de luvas são embalados em papel cirúrgico, 

oferecendo adequada barreira microbiana, mantendo-

as estéreis.  

Características: Esterilizada por raio gama (cobalto), 

cor natural, superfície texturizada, lubrificada com pó 

bio-absorvível. Com punho reforçado liso. Atóxica e 

Apirogênica. Descartável e de uso. Validade de 12 

meses a contar da entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

PAR 200 R$          3,01 
R$                        

602,00 

174 

Luvas Cirúrgicas n° 8. 
Apresentação: Tamanho nº 8. Espessura mínima de 

0,17mm e comprimento mínimo de 280 mm. Os pares 

de luvas são embalados em papel cirúrgico, 

oferecendo adequada barreira microbiana, mantendo-

as estéreis.  

Características: Esterilizada por raio gama (cobalto), 

cor natural, superfície texturizada, lubrificada com pó 

bio-absorvível. Com punho reforçado liso. Atóxica e 

Apirogênica. Descartável e de uso. Validade de 12 

meses a contar da entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

PAR 1.000 R$          2,06 
R$                     

2.060,00 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br


 

 

MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 
Rua BenjaminConstant,13|Fone(0xx49) 3019.7405|CEP88501.900|CNPJ-82.777.301/0001-90 

www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br 

  

55 

175 

Maleta p/ Coleta de Sangue.  
Apresentação: É composto por 01 Maleta de 

transporte de coleta de sangue; 02 Bandejas internas 

destacáveis 01 Rack para 36 tubos de 16mm. 

Características: Possui divisórias moldadas 

especialmente para manter organizados os materiais 

utilizados para a coleta de amostras de sangue. 

Fabricada em plástico ABS resistente. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 2 R$  1.038,89 
R$                     

2.077,78 

176 

Mangueira extensão para oxigênio. 

Apresentação: Embalado individualmente. 

Características: Em PVC transparente. Tamanho 

mínimo 6 metros. Compatível com cilindros e 

concentradores de oxigênio. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 100 R$        38,00 
R$                     

3.800,00 

177 

Manguito (Braçadeira) adulto reutilizável.   
Características: 27X35cm Compatíveis para todos os 

modelos de monitores da ALFAMED. Vita 500a, Vita 

500e, Vita 1100a, Vita 1100e, Vita 200e, Vita 1200, 

Vita 400, Vita 600. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 40 R$        77,68 
R$                     

3.107,20 

178 

Manguito (Braçadeira) infantil reutilizável. 
Características: 10X19cm. Compatíveis para todos os 

modelos de monitores da ALFAMED. Vita 500a, Vita 

500e, Vita 1100a, Vita 1100e, Vita 200e, Vita 1200, 

Vita 400, Vita 600. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 40 R$        87,73 
R$                     

3.509,20 

179 

Manta Térmica Aluminizada 2,10 X 1,40cm.  
Apresentação: Tamanho 2,10x1,40cm. Para 

manutenção da temperatura corporal na faixa 80º a 

90º.  

Características: Película metalizada termosselável, 

descartável, refletiva, isolando frio, calor e umidade, 

não deformável. Garantia de 3 meses. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 1.000 R$          7,46 
R$                     

7.460,00 

180 

Máscara de Venturi Adulto.  
Apresentação: Kit composto por máscara transparente, 

flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e 

orifícios laterais; traquéia; 6 diluidores coloridos para 

diferentes concentrações de % de FiO2, nas cores azul 

(24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), 

rosa (40%), laranja ( 50%) e copo branco com entrada 

para ar comprimido, prolongamento de oxigênio; livre 

de látex e de uso único.  

Características: Possui conectores de diluição para 

administração de oxigênio com concentração de 24% 

a 50% e com débito de 4 LPM  a 10 LPM. Garantia 

contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

CJT 400 R$        27,69 
R$                   

11.076,00 
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181 

Máscara de Venturi Infantil.  
Apresentação: Kit composto por máscara transparente, 

flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e 

orifícios laterais; traquéia; 6 diluidores coloridos para 

diferentes concentrações de % de FiO2, nas cores azul 

(24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), 

rosa (40%), laranja ( 50%) e copo branco com entrada 

para ar comprimido, prolongamento de oxigênio; livre 

de látex e de uso único.  

Características: Possui conectores de diluição para 

administração de oxigênio com concentração de 24% 

a 50% e com débito de 4 LPM  a 10 LPM.  Garantia 

contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

CJT 200 R$        21,98 
R$                     

4.396,00 

182 

 

Máscara Hospitalar N95 PFF2.  
Apresentação: Na cor Branca. Embalada 

individualmente.  

Características: Não Estéril. Atóxica e Apirogênica. 

Confeccionado em quatro camadas, sendo: camada 

externa de fibra sintética de polipropileno; camada 

meio de fibras sintética estrutural; camada filtrante de 

fibra sintética com tratamento eletrostático, camada 

interna de fibra sintética de contato facial. Com 

tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça 

facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal. 

Validade de 24 meses a contar da entrega. Garantia 

contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

 

UND 5.000 R$          6,32 
R$                   

31.600,00 

183 

Micropore Branco 2,5cmX4,5m.  
Apresentação: Na cor Branca. Tamanho 2,5cm x 

4,5m.  

Características: Fita hipoalérgica microporosa, 

confeccionada com substrato de não tecido á base de 

fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a 

base de poliacrilato hipoalergênico. Produto com capa 

protetora.  Prazo de validade de 18 meses a contar da 

entrega. Garantia contra defeitos de fabricação. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

 

UND 12.000 R$          4,03 
R$                   

48.360,00 

184 

Micropore Branco 5cmX10m.  
Apresentação: Na cor Branca. Tamanho 5cm x 10m.  

Características: Fita hipoalérgica microporosa, 

confeccionada com substrato de não tecido á base de 

fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a 

base de poliacrilato hipoalergênico. Produto com capa 

protetora.  Prazo de validade de 18 meses a contar da 

entrega. Garantia contra defeitos de fabricação. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

 

UND 8.000 R$          5,73 
R$                   

45.840,00 
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185 

Óculos de Proteção.                                                                                    
Apresentação: Cor da lente transparente. Material de 

Policarbonato.  

Características: Com armação de nylon, hastes 

reguláveis. Resistente a impactos e choques físicos de 

materiais sólidos e líquidos. Proteção contra raios 

UVA e UVB. Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT 

no que couber. 

UND 500 R$          3,03 
R$                     

1.515,00 

186 

Oftalmoscópio Direto.  
Apresentação: Lentes de 0 a + 20 e de 0 a -20.  

Características: Iluminação branca e de alto brilho, 

com excelente nitidez da imagem; Leve, compacto e 

ergonômico, resistente; fácil substituição da lâmpada 

LED; Cabo em metal com revestimento termoplástico 

reforçado; Alimentação através de 2 pilhas alcalinas 

tipo AA; Cabo compatível com todas as cabeças Omni 

3000; Não contém látex; proteção para os óculos; 

Quatro aberturas (círculo pequeno, semi-círculo, 

círculo grande e fixação). Garantia de 12 meses, 

exceto a lâmpada. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 50 R$     694,17 
R$                   

34.708,50 

187 

Óleo de Girassol Loção p/ Limpeza de Pele.  
Apresentação: Frasco com 100ml. 

Características: A base de Ácidos Graxos Essenciais 

(AGE) e vitaminas A e E que auxiliam na prevenção e 

formação de escaras na pele. Composto por Ácido 

Caprílico, ácido Cáprico, ácido Láurico, Lecitina de 

Soja, Vitamina A, Vitamina E, ácido Capróico e Óleo 

de Girassol (Ácido Linolêico). Validade de 24 anos, 

sendo que o produto deverá ser entregue com no 

mínimo 12 meses até a sua validade. Marca para 

simples referência de qualidade: Dersani. 

 

UND 8.000 R$          3,02 
R$                   

24.160,00 
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188 

Oxímetro de mesa.  
Características: Verificação dos parâmetros: Saturação 

do Oxigênio (SpO2), Plestimografia, Frequência de 

Pulso (FP), Intensidade do sinal da freqüência de 

pulso (índice de perfusão) e Pressão Não Invasiva. 

Operação contínua. Seleção de tipo de pacientes 

(adulto/pediátrico/neonatal). Possui alça para 

transporte e suporte para maca/transporte/parede. 

Bateria com autonomia de 08 horas. Armazenamento 

de dados: Identificação do paciente; Tipo de paciente. 

SpO2 Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 

a 100%. Resolução: 1%. Exatidão:70 a 100%: ±2%; 

Frequência de Pulso (FP): Faixa de Medida: 25 a 300 

bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm Resolução: 1 bpm. 

Exatidão: ±2 bpm. Medição das pressões sistólica, 

diastólica e média; Faixa de medição: 0 a 300 mmHg; 

Medição para pacientes adulto, pediátrico e neonatal; 

Faixa de medição FC: 40 a 240bpm; Precisão: +- 

3bpm. Temperatura: Medição oral/retal/axilar. 

Incluídos os acessórs: 01 (um) Sensor reutilizável 

SpO2 tipo clip Adulto; 01 (um) Abraçadeira 

reutilizável adulto;01 (um) Tubo extensor de PNI; 01 

(um) Bateria recarregável; 01 (um) Manual do usuário 

em português; 01 (um) Cabo de força.  Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 5 R$  5.763,93 
R$                   

28.819,65 

189 

Oxímetro de pulso. 
Características: Mede e mostra valores confiáveis da 

SpO2 e da freqüência cardíaca; botão único de ligação 

para facilitar a operação; visor grande de OLED de 

fácil visualização; compacto, portátil e iluminado; 

alimentação através de duas pilhas alcalinas "AAA"; 

dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos 

sem atividade. Acompanhado de estojo com fecho 

velcro para transporte e capa de proteção em silicone. 

Garantia de 12 meses. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 500 R$     117,00 
R$                   

58.500,00 

190 

 

Papel Grau cirúrgico 10cmX100m. 
Apresentação: Tamanho 10cm x 100m.  Largura de 

selagem mínima de 6 mm.  Alta transparência do 

filme na visualização do material embalado.  

Características: Filme plástico composto de duas 

camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 

54 g/m2) unidas com adesivo atóxico. Permeável ao 

vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, 

resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e 

resíduos tóxicos. Indicadores de processo, área 

impressa com tinta especial, sensível ao processo de 

esterilização que indica através de alteração da cor 

inicial que o material foi submetido. Validade de 24 

meses a contar da data da entrega. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

 

ROLO 300 R$        47,14 
R$                   

14.142,00 
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191 

Papel Grau cirúrgico 15cmX100m. 
Apresentação: Tamanho 15cm x 100m.  Largura de 

selagem mínima de 6 mm.  Alta transparência do 

filme na visualização do material embalado.  

Características: Filme plástico composto de duas 

camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 

54 g/m2) unidas com adesivo atóxico. Permeável ao 

vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, 

resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e 

resíduos tóxicos. Indicadores de processo, área 

impressa com tinta especial, sensível ao processo de 

esterilização que indica através de alteração da cor 

inicial que o material foi submetido. Validade de 24 

meses a contar da data da entrega. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

 

ROLO 800 R$        64,28 
R$                   

51.424,00 

192 

Papel Grau cirúrgico 20cmX100m. 
Apresentação: Tamanho 20cm x 100m.  Largura de 

selagem mínima de 6 mm.  Alta transparência do 

filme na visualização do material embalado.  

Características: Filme plástico composto de duas 

camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 

54 g/m2) unidas com adesivo atóxico. Permeável ao 

vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, 

resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e 

resíduos tóxicos. Indicadores de processo, área 

impressa com tinta especial, sensível ao processo de 

esterilização que indica através de alteração da cor 

inicial que o material foi submetido. Validade de 24 

meses a contar da data da entrega. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

ROLO 1.000 R$        72,33 
R$                   

72.330,00 

193 

Papel Grau cirúrgico 30cmX100m. 
Apresentação: Tamanho 30cm x 100m.  Largura de 

selagem mínima de 6 mm.  Alta transparência do 

filme na visualização do material embalado.  

Características: Filme plástico composto de duas 

camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 

54 g/m2) unidas com adesivo atóxico. Permeável ao 

vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, 

resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e 

resíduos tóxicos. Indicadores de processo, área 

impressa com tinta especial, sensível ao processo de 

esterilização que indica através de alteração da cor 

inicial que o material foi submetido. Validade de 24 

meses a contar da data da entrega. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

ROLO 450 R$     112,31 
R$                   

50.539,50 

194 

Pinça Allis 12 cm.   
Apresentação: Tamanho de 12cm. Embalada 

individualmente.  

Características: Instrumento cirúrgico articulado não 

cortante. Em aço inoxidável cirúrigico AISI-420; 

autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de 

peças e fabricação. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

UND 20 R$        45,00 
R$                        

900,00 
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normas da ABNT no que couber. 

195 

Pinça Anatômica Adson Dente de Rato 12cm.  
Apresentação: Tamanho de 12cm. Embalada 

individualmente.  

Características: Em aço inoxidável cirúrgico AISI-

420; autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos 

de peças e fabricação. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 100 R$        14,71 
R$                     

1.471,00 

196 

Pinça Anatômica c/ Videa Delicada 20cm. 
Apresentação: Tamanho de 20cm. Embalada 

individualmente.  

Características: Instrumento cirúrgico não articulado 

não cortante. Em aço inoxidável cirúrgico AISI-420; 

autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de 

peças e fabricação. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 10 R$     235,00 
R$                     

2.350,00 

197 

Pinça Anatômica Sem Dente 12 Cm.  
Apresentação: Tamanho de 12cm. Embalada 

individualmente.  

Características: Em aço inoxidável cirúrgico AISI-

420; autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos 

de peças e fabricação. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 40 R$        16,95 
R$                        

678,00 

198 

Pinça Cheron 25cm.  
Apresentação: Tamanho de 25cm. Embalada 

individualmente.  

Características: Em aço Inoxidável cirúrgico AISI-

420; autoclavável, com serrilha.  Garantia de 5 anos 

contra defeitos de peças e fabricação. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 40 R$        80,35 
R$                     

3.214,00 

199 

Pinça Dissecção Anatômica 14 cm.  
Apresentação: Tamanho de 14cm. Embalada 

individualmente.  

Características: Em aço Inoxidável cirúrgico AISI-

420; autoclavável, sem dente de aço.  Garantia de 5 

anos contra defeitos de peças e fabricação. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 40 R$        17,22 
R$                        

688,80 

200 

Pinça Halstead Mosquito Reta 10cm.  
Apresentação: Tamanho de 10cm. Embalada 

individualmente.  

Características: Hemostática, em aço inoxidável 

cirúrgico AISI-420; autoclavável. Garantia de 5 anos 

contra defeitos de peças e fabricação. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 30 R$        40,85 
R$                     

1.225,50 
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201 

Pinça Hartmann Jacaré 9cm.  
Características: Produzido em aço inoxidável com 

extra tratamento contra oxidação. Instrumento 

cirúrgico articulado não cortante. Garantia contra 

defeitos de fabricação. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 4 R$     169,66 
R$                        

678,64 

202 

Pinça Kelly Curva 14cm.  
Apresentação: Tamanho de 14cm. Embalada 

individualmente.  

Características:  Hemostática, em aço inoxidável 

cirúrgico AISI-420; autoclavável. Garantia de 5 anos 

contra defeitos de peças e fabricação. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 150 R$        38,01 
R$                     

5.701,50 

203 

Pinça Kocher Curva 14cm.  
Apresentação: Tamanho de 14cm. Embalada 

individualmente.  

Características:  Hemostática, em aço inoxidável 

cirúrgico AISI-420; autoclavável. Garantia de 5 anos 

contra defeitos de peças e fabricação. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 150 R$        37,58 
R$                     

5.637,00 

204 

Pinça Kocher Reta 14cm.  
Apresentação: Tamanho de 14cm. Embalada 

individualmente.  

Características:  Hemostática, em aço inoxidável 

cirúrgico AISI-420; autoclavável. Garantia de 5 anos 

contra defeitos de peças e fabricação. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 100 R$        36,76 
R$                     

3.676,00 

205 

Pinça Mosquito Vasectomia Lisa Curva 12cm.  
Apresentação: Tamanho de 12cm. Embalada 

individualmente.  

Características: Intrumento cirurgico articulado não 

cortante; em aço inoxidável cirúrigico AISI-420; 

autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de 

peças e fabricação. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 10 R$        28,98 
R$                        

289,80 

206 

Pinça P/ Apreensão do Deferente 14cm.  
Apresentação: Tamanho de 14cm. Embalada 

individualmente.  

Características:  Instrumento cirúrgico articulado não 

cortante. Produzido em aço inoxidavel com extra 

tratamento contra oxidação. AISI-420; autoclavável. 

Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e 

fabricação. Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT 

no que couber. 

UND 10 R$     178,33 
R$                     

1.783,30 
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207 

Pinça Pean 14cm.  
Apresentação: Tamanho de 14cm. Embalada 

individualmente.  

Características: Instrumento cirúrgico articulado não 

cortante. Em aço inoxidável cirúrigico AISI-420; 

autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de 

peças e fabricação. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 20 R$        34,33 
R$                        

686,60 

208 

Porta Agulha de Mayo Hegar Reto C/ Vídea 14cm.  
Apresentação: Tamanho de 14cm. Embalada 

individualmente.  

Características: Em aço inoxidável cirúrigico AISI-

420; autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos 

de peças e fabricação. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 35 R$     197,89 
R$                     

6.926,15 

209 

Protetor Solar FPS 30.  
Apresentação: Frasco com 125ml.  

Características: Não conter óleo, composto por 

produtos não comedogênicos (que não favoreçam a 

formação de comedões - cravos e espinhas), resistente 

a água, com filtros físicos e químicos, em forma de 

loção cremosa, com indicação para pessoas com 

fototipo 2, 3, 4 e 5 (pele branca a negra). Prazo de 

validade de 18 meses após a data de entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 200 R$        11,94 
R$                     

2.388,00 

210 

Punch 4mm em inox. 
Características: Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT 

no que couber. 

UND 3 R$        82,80 
R$                        

248,40 

211 

Punch 5mm em inox. 
Características: Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT 

no que couber. 

UND 3 R$        82,56 
R$                        

247,68 

212 

Punch 6mm em inox. 
Características: Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT 

no que couber. 

UND 3 R$        93,47 
R$                        

280,41 

213 

Reanimador Manual Adulto Tipo Ambu. 
Apresentação: Máscara com bolsa reservatório e tubo 

de oxigênio. 

Características: Com balão e válvula em silicone 

(totalmente Livre de látex); com reservatório; 

Válvulas unidirecionais que evitam reinalção; 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. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e 

fabricação. Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT 

no que couber. 

UND 65 R$     278,33 
R$                   

18.091,45 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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214 

Reanimador Manual Neo Ambu. 
Características:  Com balão e válvula em silicone; 

(Totalmente Livre de látex) com reservatório; 

Válvulas unidirecionais que evitam reinalção; 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 

neonatal; Jogo de Intermediários N° 3 a 5; Válvula 

PEEP. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e 

fabricação. Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT 

no que couber. 

UND 5 R$     206,00 
R$                     

1.030,00 

215 

Reanimador Manual Pediátrico Ambu. 
Características:  Com balão e válvula em silicone; 

(Totalmente Livre de látex) com reservatório; 

Válvulas unidirecionais que evitam reinalção; 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; Jogo de 

Intermediários N° 3 a 5; Válvula PEEP.  Garantia de 5 

anos contra defeitos de peças e fabricação. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 40 R$     240,00 
R$                     

9.600,00 

216 

Reservatório para Reanimador Manual em 

Silicone Ambu. Caracteristicas: Reservatório em 

PVC, indicado para acoplar ao reanimador e axuliar o 

fornecimento de alta concentração de oxigênio ao 

paciente. Capacidade de 2500ml a 3000ml. 

Compatível com o Reanimador Manual em Silicone 

Ambu. Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 50 R$        63,60 
R$                     

3.180,00 

217 

Saco P/ Lixo Hospitalar de 100L.  

Apresentação: Saco com 100L.  Pacote com 100 

unidades. 

Características: Confeccionados em polietileno de alta 

densidade, de material virgem, com pigmentação 

branco leitoso. Leva o símbolo infectante e espessura 

de 7 micras.  Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT 

no que couber. 

PCT 300 R$        34,45 
R$                   

10.335,00 

218 

Saco P/ Lixo Hospitalar de 30L.  
Apresentação: Saco com 30L.  Pacote com 100 

unidades. 

Características: Confeccionados em polietileno de alta 

densidade, de material virgem, com pigmentação 

branco leitoso. Leva o símbolo infectante e espessura 

de 7 micras.  Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT 

no que couber. 

PCT 100 R$        17,43 
R$                     

1.743,00 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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219 

Saco P/ Lixo Hospitalar de 50L.  
Apresentação: Saco com 50L.  Pacote com 100 

unidades. 

Características: Confeccionados em polietileno de alta 

densidade, de material virgem, com pigmentação 

branco leitoso. Leva o símbolo infectante e espessura 

de 7 micras.  Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT 

no que couber. 

PCT 150 R$        17,00 
R$                     

2.550,00 

220 

Sensor de oximetria. 
Compatível com Alfamed Vita200, Vita400, Vita.600. 

Características: Tipo clipe de dedo reutilizável adulto.  

Confeccionado em silicone hospitalar. Com cabo de 3 

metros de comprimento.  Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 30 R$     301,67 
R$                     

9.050,10 

221 

Seringa 0,5 ml.  
Apresentação: Embaladas individualmente com papel 

grau cirúrgico.  

Características: Descartável, tipo insulina, de 50UI, 

com agulha 8,0 mm x 0,30mm, embalada com capa 

protetora, escala graduada por unidade insulínica, 

volume residual de 0,01 ml, estéril, atóxica, 

apirogênica. Validade de 48 meses após a entrega. 

Validade de 48 meses após a entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 100.000 R$          0,34 
R$                   

34.000,00 

222 

Seringa 1 ml.  
Apresentação: Embaladas individualmente com papel 

grau cirúrgico.  

Características: Descartável, tipo insulina, de 100UI, 

com agulha 8,0 mm x 0,30mm, embalada com capa 

protetora, escala graduada por unidade insulínica, 

volume residual de 0,01 ml, estéril, atóxica, 

apirogênica. Validade de 48 meses após a entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 150.000 R$          0,38 
R$                   

57.000,00 

223 

Seringa 10 ml.  
Apresentação: Embaladas individualmente com papel 

grau cirúrgico.  

Características: Hipodérmica de segurança, sem 

agulha, descartável, de uso único para uso geral em 

procedimentos terapêuticos, confeccionada em 

polipropileno, êmbolo e graduação até 1ml, êmbolo 

dividido em haste e rolha de borracha, escala da 

graduação de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos 

traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno. Validade 

de 48 meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

 

UND 80.000 R$          0,55 
R$                   

44.000,00 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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224 

Seringa 3 ml.  
Apresentação: Embaladas individualmente com papel 

grau cirúrgico.  

Características: Hipodérmica de segurança (luer lock), 

sem agulha, descartável, de uso único para uso geral 

em procedimentos terapêuticos, confeccionada em 

polipropileno, êmbolo e graduação até 1ml, êmbolo 

dividido em haste e rolha de borracha, escala da 

graduação de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos 

traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno. Validade 

de 48 meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 220.000 R$          0,36 
R$                   

79.200,00 

225 

Seringa 5 ml.  
Apresentação: Embaladas individualmente com papel 

grau cirúrgico.  

Características: Hipodérmica de segurança, sem 

agulha, descartável, de uso único para uso geral em 

procedimentos terapêuticos, confeccionada em 

polipropileno, êmbolo e graduação até 1ml, êmbolo 

dividido em haste e rolha de borracha, escala da 

graduação de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos 

traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno. Validade 

de 48 meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 100.000 R$          0,29 
R$                   

29.000,00 

226 

Seringa 60ml. 

Apresentação:  Embaladas individualmente com papel 

grau cirúrgico. 

Características: Hipodérmica, sem agulha, bico de 

ponta descartável, de uso único, confeccionada em 

polipropileno, êmbolo e graduação até 1ml, cilindro 

primário dividido em corpo com siliconização interna, 

flange, êmbolo dividido em haste e rolha de borracha, 

escala da graduação de 0,5ml nos traços longos e de 

0,1ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de 

etileno. Validade de 48 meses após a entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 3000 R$          2,15 
R$                     

6.450,00 

227 

Seringa Bico Liso 20 ml.  
Apresentação: Embaladas individualmente com papel 

grau cirúrgico.  

Características: Hipodérmica, estéril, descartável, de 

uso único, confeccionada em polipropileno e 

constituída por cilindro e êmbolo, cilindro dividido em 

corpo com siliconização interna, bico liso, êmbolo 

dividido em haste e rolha de borracha (látex free). 

Esterilizado a óxido de etileno. Validade de 48 meses 

após a entrega. Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT 

no que couber. 

UND 50.000 R$          0,50 
R$                   

25.000,00 

228 

Solução para irrigação, limpeza e descontaminação 

de feridas. 
Apresentação: Frasco de polietileno transparente com 

350 ml, flexível com bico próprio para irrigação de 

UND 900 R$        84,27 
R$                   

75.843,00 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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feridas, membrana inviolável e abertura  no momento 

do uso. 

Características: Composta de 0,1% de polihexanida 

(PHMB), 0,1% de betaina e 99,8% de água purificada 

por sistema de osmose reversa ou por destilação, com 

condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com 

laudos de: ação bactericida para pseudômonas, 

salmonella e outros germes. Toxicidade/reatividade 

biológica intracutânea; sensibilidade cutânea e 

avaliação do potencial de citotoxidade. Registrado na 

ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

229 

Sonda Alimentação Nasoenteral Adulto N° 12.  
Apresentação: Tamanho nº12. Embalagem individual.  

Características: Silicone, flexível que permita 

Introdução suave e sem traumas; resistente; que 

possibilite Higienização da mesma, tubo translúcido 

com linha radiopaca que permita boa visualização 

através do RX; possuir marcas ao longo do corpo que 

indicam a posição da ponteira no momento da 

intridução; deve acompanhar fio guia em aço inox. 

Validade de 18 meses após a entrega.  Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 2.000 R$        17,95 
R$                   

35.900,00 

230 

Sonda Alimentação Nasoenteral Adulto N° 14.  
Apresentação: Tamanho nº14. Embalagem individual.  

Características: Silicone, flexível que permita 

Introdução suave e sem traumas; resistente; que 

possibilite Higienização da mesma, tubo translúcido 

com linha radiopaca que permita boa visualização 

através do RX; possuir marcas ao longo do corpo que 

indicam a posição da ponteira no momento da 

intridução; deve acompanhar fio guia em aço inox. 

Validade de 18 meses após a entrega.  Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 120 R$        14,65 
R$                     

1.758,00 

231 

Sonda Alimentação Nasoenteral Infantil nº 06. 
Apresentação: Tamanho nº 06. Embalagem individual.  

Características: Silicone, flexível que permita 

Introdução suave e sem traumas; resistente; que 

possibilite Higienização da mesma, tubo translúcido 

com linha radiopaca que permita boa visualização 

através do RX; possuir marcas ao longo do corpo que 

indicam a posição da ponteira no momento da 

introdução; deve acompanhar fio guia em aço inox. 

Validade de 18 meses após a entrega.  Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 1000 R$        13,53 
R$                   

13.530,00 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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232 

Sonda Alimentação Nasoenteral Infantil nº 08. 
Apresentação: Tamanho nº 08. Embalagem individual.  

Características: Silicone, flexível que permita 

Introdução suave e sem traumas; resistente; que 

possibilite Higienização da mesma, tubo translúcido 

com linha radiopaca que permita boa visualização 

através do RX; possuir marcas ao longo do corpo que 

indicam a posição da ponteira no momento da 

introdução; deve acompanhar fio guia em aço inox. 

Validade de 18 meses após a entrega.  Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 1000 R$        13,45 
R$                   

13.450,00 

233 

Sonda Alimentação Nasoenteral Infantil nº 10. 
Apresentação: Tamanho nº 10. Embalagem individual.  

Características: Silicone, flexível que permita 

Introdução suave e sem traumas; resistente; que 

possibilite Higienização da mesma, tubo translúcido 

com linha radiopaca que permita boa visualização 

através do RX; possuir marcas ao longo do corpo que 

indicam a posição da ponteira no momento da 

introdução; deve acompanhar fio guia em aço inox. 

Validade de 18 meses após a entrega.  Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

 

UND 500 R$        11,91 
R$                     

5.955,00 

234 

Sonda de Aspiração Traqueal n°10.  
Apresentação: Tamanho nº10. Embalada em P.G.C.  

Comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais 

de 04 à 24 Fr. com conector e tampa ou somente 

válvula.  

Características: Produto deve ser confeccionado em 

PVC, transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo 

processo de Oxido de Etileno, em forma de cilindro 

reto e inteiriço, com extremidade proximal 

arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois 

orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes 

de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais 

orifícios são dimensionados de acordo com o calibre 

de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente 

acabados, delimitados e regulares em toda a 

superfície. A extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado nela um dispositivo 

conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado 

conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito 

prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à saúde. Validade de 24 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

 

UND 3.000 R$          0,72 
R$                     

2.160,00 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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235 

Sonda de Aspiração Traqueal n°12.  
Apresentação: Tamanho nº12. Embalada em P.G.C.  

Comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais 

de 04 à 24 Fr. com conector e tampa ou somente 

válvula.  

Características: Produto deve ser confeccionado em 

PVC, transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo 

processo de Oxido de Etileno, em forma de cilindro 

reto e inteiriço, com extremidade proximal 

arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois 

orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes 

de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais 

orifícios são dimensionados de acordo com o calibre 

de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente 

acabados, delimitados e regulares em toda a 

superfície. A extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado nela um dispositivo 

conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado 

conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito 

prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à saúde. Validade de 24 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 4.000 R$          0,71 
R$                     

2.840,00 

236 

Sonda de Aspiração Traqueal n°14.  
Apresentação: Tamanho nº14. Embalada em P.G.C.  

Comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais 

de 04 à 24 Fr. com conector e tampa ou somente 

válvula.  

Características: Produto deve ser confeccionado em 

PVC, transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo 

processo de Oxido de Etileno, em forma de cilindro 

reto e inteiriço, com extremidade proximal 

arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois 

orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes 

de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais 

orifícios são dimensionados de acordo com o calibre 

de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente 

acabados, delimitados e regulares em toda a 

superfície. A extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado nela um dispositivo 

conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado 

conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito 

prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à saúde. Validade de 24 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

 

UND 4.000 R$          0,65 
R$                     

2.600,00 
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237 

Sonda de Aspiração Traqueal n°16.  
Apresentação: Tamanho nº16. Embalada em P.G.C.  

Comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais 

de 04 à 24 Fr. com conector e tampa ou somente 

válvula.  

Características: Produto deve ser confeccionado em 

PVC, transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo 

processo de Oxido de Etileno, em forma de cilindro 

reto e inteiriço, com extremidade proximal 

arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois 

orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes 

de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais 

orifícios são dimensionados de acordo com o calibre 

de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente 

acabados, delimitados e regulares em toda a 

superfície. A extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado nela um dispositivo 

conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado 

conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito 

prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à saúde. Validade de 24 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 3.000 R$          0,84 
R$                     

2.520,00 

238 

Sonda de Aspiração Traqueal n°4.  
Apresentação: Tamanho nº4. Embalada em P.G.C.  

Comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais 

de 04 à 24 Fr. com conector e tampa ou somente 

válvula.  

Características: Produto deve ser confeccionado em 

PVC, transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo 

processo de Oxido de Etileno, em forma de cilindro 

reto e inteiriço, com extremidade proximal 

arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois 

orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes 

de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais 

orifícios são dimensionados de acordo com o calibre 

de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente 

acabados, delimitados e regulares em toda a 

superfície. A extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado nela um dispositivo 

conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado 

conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito 

prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à saúde. Validade de 24 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

 

UND 2000 R$          0,98 
R$                     

1.960,00 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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Sonda de Aspiração Traqueal n°6.  
Apresentação: Tamanho nº6. Embalada em P.G.C.  

Comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais 

de 04 à 24 Fr. com conector e tampa ou somente 

válvula.  

Características: Produto deve ser confeccionado em 

PVC, transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo 

processo de Oxido de Etileno, em forma de cilindro 

reto e inteiriço, com extremidade proximal 

arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois 

orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes 

de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais 

orifícios são dimensionados de acordo com o calibre 

de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente 

acabados, delimitados e regulares em toda a 

superfície. A extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado nela um dispositivo 

conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado 

conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito 

prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à saúde. Validade de 24 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 2.000 R$          0,71 
R$                     

1.420,00 

240 

Sonda de Aspiração Traqueal n°8.  
Apresentação: Tamanho nº8. Embalada em P.G.C.  

Comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais 

de 04 à 24 Fr. com conector e tampa ou somente 

válvula.  

Características: Produto deve ser confeccionado em 

PVC, transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo 

processo de Oxido de Etileno, em forma de cilindro 

reto e inteiriço, com extremidade proximal 

arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois 

orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes 

de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais 

orifícios são dimensionados de acordo com o calibre 

de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente 

acabados, delimitados e regulares em toda a 

superfície. A extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado nela um dispositivo 

conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado 

conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito 

prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à saúde. Validade de 24 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

 

UND 3.000 R$          1,01 
R$                     

3.030,00 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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Sonda de Foley  nº 08 pediátrica. 
Apresentação: Tamanho nº8. Embalagem individual, 

tipo blister atóxico.   

Características: Feita de látex de borracha 100% 

natural siliconada; com ponta distal atraumática balão 

com enchimento simétrico para 3-5cc. Com 2 vias; 

Conector universal que permite perfeita adaptação em 

qualquer tipo de bolsa coletora; esterilizado em óxido 

de etileno. Validade de 36 meses após a entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 500 R$          5,65 
R$                     

2.825,00 

242 

Sonda de Foley  nº 10 pediátrica. 
Apresentação: Tamanho nº10. Embalagem individual, 

tipo blister atóxico.   

Características: Feita de látex de borracha 100% 

natural siliconada; com ponta distal atraumática balão 

com enchimento simétrico para 3-5cc. Com 2 vias; 

Conector universal que permite perfeita adaptação em 

qualquer tipo de bolsa coletora; esterilizado em óxido 

de etileno. Validade de 36 meses após a entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 500 R$          7,48 
R$                     

3.740,00 

243 

Sonda de Foley  nº 16.  
Apresentação: Tamanho nº16. Embalagem individual, 

tipo blister atóxico.   

Características: Feita de látex de borracha 100% 

natural siliconada; com ponta distal atraumática balão 

com enchimento simétrico para 5cc. Com 2 vias; 

Conector universal que permite perfeita adaptação em 

qualquer tipo de bolsa coletora; esterilizado em óxido 

de etileno. Validade de 36 meses após a entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 4.000 R$          4,64 
R$                   

18.560,00 

244 

Sonda de Foley  nº 18 C/3 Vias.   
Apresentação: Tamanho nº18. Embalagem individual, 

tipo blister atóxico.   

Características: Feita de látex de borracha 100% 

natural siliconada; com ponta distal atraumática balão 

com enchimento simétrico para 5cc. Com 3 vias; 

Conector universal que permite perfeita adaptação em 

qualquer tipo de bolsa coletora; esterilizado em óxido 

de etileno. Validade de 36 meses após a entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 300 R$          6,68 
R$                     

2.004,00 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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Sonda de Foley  nº 18.  
Apresentação: Tamanho nº18. Embalagem individual, 

tipo blister atóxico.   

Características: Feita de látex de borracha 100% 

natural siliconada; com ponta distal atraumática balão 

com enchimento simétrico para 5cc. Com 2 vias; 

Conector universal que permite perfeita adaptação em 

qualquer tipo de bolsa coletora; esterilizado em óxido 

de etileno. Validade de 36 meses após a entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 2.000 R$          2,80 
R$                     

5.600,00 

246 

Sonda de Foley  nº 20.  
Apresentação: Tamanho nº20. Embalagem individual, 

tipo blister atóxico.   

Características: Feita de látex de borracha 100% 

natural siliconada; com ponta distal atraumática balão 

com enchimento simétrico para 5cc. Com 2 vias; 

Conector universal que permite perfeita adaptação em 

qualquer tipo de bolsa coletora; esterilizado em óxido 

de etileno. Validade de 36 meses após a entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 500 R$          2,68 
R$                     

1.340,00 

247 

Sonda de Foley  nº 22.  
Apresentação: Tamanho nº22. Embalagem individual, 

tipo blister atóxico.   

Características: Feita de látex de borracha 100% 

natural siliconada; com ponta distal atraumática balão 

com enchimento simétrico para 5cc. Com 2 vias; 

Conector universal que permite perfeita adaptação em 

qualquer tipo de bolsa coletora; esterilizado em óxido 

de etileno. Validade de 36 meses após a entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 1.000 R$          3,45 
R$                     

3.450,00 

248 

Sonda de Foley  nº 24.  
Apresentação: Tamanho nº24. Embalagem individual, 

tipo blister atóxico.   

Características: Feita de látex de borracha 100% 

natural siliconada; com ponta distal atraumática balão 

com enchimento simétrico para 5cc. Com 2 vias; 

Conector universal que permite perfeita adaptação em 

qualquer tipo de bolsa coletora; esterilizado em óxido 

de etileno. Validade de 36 meses após a entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 500 R$          3,40 
R$                     

1.700,00 

249 

Sonda de Itard 13 cm.  
Apresentação: Tamanho nº13. Embalagem individual.  

Características: Com furo auricular 2 mm 

(otorrinolaringologia). Produto Confeccionado em 

Aço Inoxidável AISI-420. Validade de 36 meses após 

a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com 

as recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 5 R$        55,81 
R$                        

279,05 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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250 

Sonda nasoenteral número 6.                                                                                                               
Características: Sonda de Alimentação Enteral. Tubo 

da sonda em poliuretano radiopaco com escala e 

graduação;  Estéril; Dupla entrada em Y, permite 

acesso separado para nutrição ou medicação com 

tampas;  Fio guia em aço inox pré-lubrificado com 

resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de 

fácil introdução e retirada. Com registro na Anvisa. 

UND 1.000 R$        13,35 
R$                   

13.350,00 

251 

Sonda Nasogástrica Longa N°12.  
Apresentação: Tamanho nº12. Embalagem individual.  

Características: Confeccionado em PVC (cloreto de 

polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de 

cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 

arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de 

quatro orifícios distribuídos alternadamente e 

eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do 

tubo; dimensionados de acordo com o calibre de cada 

sonda; extremidade distal deve ser devidamente  

acabado e fixado dispositivo conector universal com 

tampa. Validade de 24 meses após a entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 500 R$          0,92 
R$                        

460,00 

252 

Sonda Nasogástrica Longa N°14.  
Apresentação: Tamanho nº14. Embalagem individual.  

Características: Confeccionado em PVC (cloreto de 

polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de 

cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 

arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de 

quatro orifícios distribuídos alternadamente e 

eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do 

tubo; dimensionados de acordo com o calibre de cada 

sonda; extremidade distal deve ser devidamente  

acabado e fixado dispositivo conector universal com 

tampa. Validade de 24 meses após a entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 500 R$          1,40 
R$                        

700,00 

253 

Sonda Nasogástrica Longa N°16.  
Apresentação: Tamanho nº16. Embalagem individual.  

Características: Confeccionado em PVC (cloreto de 

polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de 

cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 

arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de 

quatro orifícios distribuídos alternadamente e 

eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do 

tubo; dimensionados de acordo com o calibre de cada 

sonda; extremidade distal deve ser devidamente  

acabado e fixado dispositivo conector universal com 

tampa. Validade de 24 meses após a entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 500 R$          1,53 
R$                        

765,00 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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Sonda Nasogástrica Longa N°18.  
Apresentação: Tamanho nº18. Embalagem individual.  

Características: Confeccionado em PVC (cloreto de 

polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de 

cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 

arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de 

quatro orifícios distribuídos alternadamente e 

eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do 

tubo; dimensionados de acordo com o calibre de cada 

sonda; extremidade distal deve ser devidamente  

acabado e fixado dispositivo conector universal com 

tampa. Validade de 24 meses após a entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 500 R$          1,86 
R$                        

930,00 

255 

Sonda Nasogástrica Longa N°20.  
Apresentação: Tamanho nº20. Embalagem individual.  

Características: Confeccionado em PVC (cloreto de 

polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de 

cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 

arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de 

quatro orifícios distribuídos alternadamente e 

eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do 

tubo; dimensionados de acordo com o calibre de cada 

sonda; extremidade distal deve ser devidamente  

acabado e fixado dispositivo conector universal com 

tampa. Validade de 24 meses após a entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 500 R$          1,19 
R$                        

595,00 

256 

Sonda para Gastrostomia com Balão Adulto nº 18. 
Apresentação: Tamanho nº 18. Embalagem individual. 

Características: Em 100% silicone grau médico com 

linha radiopaca. Possui anel de fixação em silicone 

grau médico, válvula de fechamento, via central e 

lateral em PVC,  balão tipo padrão, flexível que 

permita introdução suave e sem traumas. Demarcação 

em centímetros para identificar a profundidade 

abdominal. Prazo de validade minímo de 5 anos após 

a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com 

as recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 70 R$     395,00 
R$                   

27.650,00 

257 

Sonda para Gastrostomia com Balão Adulto nº 20. 
Apresentação: Tamanho nº 20. Embalagem individual. 

Características: Em 100% silicone grau médico com 

linha radiopaca. Possui anel de fixação em silicone 

grau médico, válvula de fechamento, via central e 

lateral em PVC,  balão tipo padrão, flexível que 

permita introdução suave e sem traumas. Demarcação 

em centímetros para identificar a profundidade 

abdominal. Prazo de validade minímo de 5 anos após 

a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com 

as recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 70 R$     365,67 
R$                   

25.596,90 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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Sonda para Gastrostomia com Balão Adulto nº 22. 
Apresentação: Tamanho nº 22. Embalagem individual. 

Características: Em 100% silicone grau médico com 

linha radiopaca. Possui anel de fixação em silicone 

grau médico, válvula de fechamento, via central e 

lateral em PVC,  balão tipo padrão, flexível que 

permita introdução suave e sem traumas. Demarcação 

em centímetros para identificar a profundidade 

abdominal. Prazo de validade minímo de 5 anos após 

a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com 

as recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 70 R$     214,63 
R$                   

15.024,10 

259 

Sonda para Gastrostomia com Balão Infantil nº 14. 
Apresentação: Tamanho nº 14. Embalagem individual. 

Características: Em 100% silicone grau médico com 

linha radiopaca. Possui anel de fixação em silicone 

grau médico, válvula de fechamento, via central e 

lateral em PVC,  balão tipo padrão, flexível que 

permita introdução suave e sem traumas. Demarcação 

em centímetros para identificar a profundidade 

abdominal. Prazo de validade minímo de 5 anos após 

a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com 

as recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 20 R$     118,67 
R$                     

2.373,40 

260 

Sonda para Gastrostomia com Balão Infantil nº 18. 
Apresentação: Tamanho nº 18. Embalagem individual. 

Características: Em 100% silicone grau médico com 

linha radiopaca. Possui anel de fixação em silicone 

grau médico, válvula de fechamento, via central e 

lateral em PVC,  balão tipo padrão, flexível que 

permita introdução suave e sem traumas. Demarcação 

em centímetros para identificar a profundidade 

abdominal. Prazo de validade minímo de 5 anos após 

a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com 

as recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 20 R$     171,10 
R$                     

3.422,00 

261 

Sonda Uretral N°04.  

Apresentação: Tamanho nº04. Embalagem individual 

em papel grau cirúrgico.  

Características: Tubo em PVC atóxico, apirogenico,  

flexível, transparente, descartável, superfície 

rigorosamente lisa, ponta arredondada fechada no lado 

proximal do tubo com 02 orifício; esterilizada a Óxido 

de Etileno; com conector  adaptável a seringas no lado 

distal do tubo com tampa. Validade de 24 meses após 

a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com 

as recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 1.000 R$          0,48 
R$                        

480,00 

262 

Sonda Uretral N°06.  
Apresentação: Tamanho nº06. Embalagem individual 

em papel grau cirúrgico.  

Características: Tubo em PVC atóxico, apirogenico,  

flexível, transparente, descartável, superfície 

rigorosamente lisa, ponta arredondada fechada no lado 

proximal do tubo com 02 orifício; esterilizada a Óxido 

de Etileno; com conector  adaptável a seringas no lado 

distal do tubo com tampa. Validade de 24 meses após 

UND 1.000 R$          0,47 
R$                        

470,00 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com 

as recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

263 

Sonda Uretral N°08.  
Apresentação: Tamanho nº08. Embalagem individual 

em papel grau cirúrgico.  

Características: Tubo em PVC atóxico, apirogenico,  

flexível, transparente, descartável, superfície 

rigorosamente lisa, ponta arredondada fechada no lado 

proximal do tubo com 02 orifício; esterilizada a Óxido 

de Etileno; com conector  adaptável a seringas no lado 

distal do tubo com tampa. Validade de 24 meses após 

a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com 

as recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 6.000 R$          0,42 
R$                     

2.520,00 

264 

Sonda Uretral N°10.  
Apresentação: Tamanho nº10. Embalagem individual 

em papel grau cirúrgico.  

Características: Tubo em PVC atóxico, apirogenico,  

flexível, transparente, descartável, superfície 

rigorosamente lisa, ponta arredondada fechada no lado 

proximal do tubo com 02 orifício; esterilizada a Óxido 

de Etileno; com conector  adaptável a seringas no lado 

distal do tubo com tampa. Validade de 24 meses após 

a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com 

as recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 20.000 R$          0,48 
R$                     

9.600,00 

265 

Sonda Uretral N°12.  
Apresentação: Tamanho nº12. Embalagem individual 

em papel grau cirúrgico.  

Características: Tubo em PVC atóxico, apirogenico,  

flexível, transparente, descartável, superfície 

rigorosamente lisa, ponta arredondada fechada no lado 

proximal do tubo com 02 orifício; esterilizada a Óxido 

de Etileno; com conector  adaptável a seringas no lado 

distal do tubo com tampa. Validade de 24 meses após 

a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com 

as recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 70.000 R$          0,44 
R$                   

30.800,00 

266 

Sonda Uretral N°14.  
Apresentação: Tamanho nº14. Embalagem individual 

em papel grau cirúrgico.  

Características: Tubo em PVC atóxico, apirogenico,  

flexível, transparente, descartável, superfície 

rigorosamente lisa, ponta arredondada fechada no lado 

proximal do tubo com 02 orifício; esterilizada a Óxido 

de Etileno; com conector  adaptável a seringas no lado 

distal do tubo com tampa. Validade de 24 meses após 

a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com 

as recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 40.000 R$          0,53 
R$                   

21.200,00 
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267 

Sonda Uretral N°16.  
Apresentação: Tamanho nº16. Embalagem individual 

em papel grau cirúrgico.  

Características: Tubo em PVC atóxico, apirogenico,  

flexível, transparente, descartável, superfície 

rigorosamente lisa, ponta arredondada fechada no lado 

proximal do tubo com 02 orifício; esterilizada a Óxido 

de Etileno; com conector  adaptável a seringas no lado 

distal do tubo com tampa. Validade de 24 meses após 

a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com 

as recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 4.000 R$          0,49 
R$                     

1.960,00 

268 

Tampa Luer Macho/Fêmea.  
Apresentação caixa com 200 unidades.  

CaracterÍsticas: Esterilizado por Óxido de Etileno, 

produto plástico fabricado com polímero ABS em 

formato de tampa com conicidade luer universal. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

CX 200 R$        59,37 
R$                   

11.874,00 

269 

Tecido cretone. 
Características:Material 100% algodão tipo cretone. 

Dimensões: 100cmx220cm. Listrado. Cor verde, azul 

ou cinza. Aplicação confecção de roupas hospitalares. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 3.000 R$        20,63 
R$                   

61.890,00 

270 

Tentacanula Sonda Acanelada 15cm.  
Apresentação: Embalagem plástica individual.  

Características: Produto confeccionado em Aço 

Inoxidável Aisi-420. Não esteril. Garantia de 10 anos.  

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 50 R$          8,67 
R$                        

433,50 

271 

Termômetro Digital Frontal e Auricular. 
Apresentação: Embalagem individual. Incluindo 

manual de instruções.  

Características: Monitor digital com o visor em 

sistema de cores que pode ficar vermelho, laranja ou 

verde, de acordo com o nível da temperatura; com 

função auto-desligamento após um minuto; com 

indicador de temperatura em até 5 segundos com aviso 

de conlcusão de medição; termômetro infravermelho; 

medição em °C com faixa de leitura de 34ºC a 43ºC; 

tela de LCD; garantir precisão na leitura da 

temperatura. Garantia de 12 meses. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

UND 200 R$     121,66 
R$                   

24.332,00 

272 

Tesoura Iris Reta 10 cm.  
Apresentação: Embalagem individual. Tamanho de 10 

cm.  

Características: Em aço inoxidável cirúrgico AISI-

420; autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos 

de peças e fabricação. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 60 R$        19,31 
R$                     

1.158,60 
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273 

Tesoura Mayo Reta 15 cm.  
Apresentação: Embalagem individual. Tamanho de 15 

cm. 

Características: Em aço inoxidável cirúrgico AISI-

420; autoclavável. Fabricado de acordo com Padrões 

Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. 

Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e 

fabricação. Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT 

no que couber. 

UND 20 R$        32,09 
R$                        

641,80 

274 

Tesoura Metzenbaum Curva 15 cm.  
Apresentação: Embalagem individual. Tamanho de 15 

cm. 

Características: Em aço inoxidável cirúrigico AISI-

420; autoclavável. Garantia de no mínimo 5 anos 

contra defeitos de peças e fabricação. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 20 R$        34,46 
R$                        

689,20 

275 

Tesoura Metzenbaum Reta 15 cm.  
Apresentação: Embalagem individual. Tamanho de 15 

cm. 

Características: Em aço inoxidável cirúrigico AISI-

420; autoclavável. Garantia de no mínimo 5 anos 

contra defeitos de peças e fabricação. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 20 R$        27,87 
R$                        

557,40 

276 

Tesoura Spencer Reta 12 cm.  
Apresentação: Embalagem individual. Tamanho de 12 

cm. 

Características: Em aço inoxidável cirúrigico AISI-

420; autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos 

de peças e fabricação. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 60 R$        37,88 
R$                     

2.272,80 

277 

Tiras Reagentes de Glicose.   
Apresentação: Caixa com 50 tiras.  

Características: Unidade de medida em mg/dl por 

glicose desidrogenase; faixa de medição entre 10 e 

600 mg/dl; princípio de teste fotométrico ou 

amperométrico, tempo de leitura de até 6 (seis) 

segundos. Com glicosímetro consignado na 

quantidade entre 3.000 e 5.000 aparelhos.  Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

CX 600 R$        89,97 
R$                   

53.982,00 
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278 

Torneira 3 vias. 

Apresentação: Embalado individualmente.  

Características: Alta resistência a pressões; permite 

conexão segura a todos tipos de equipos endovenosos, 

tubos extensores e cateteres; Esterelizadas a óxido de 

etileno, e submetidas a todos os ensaios físico-

químicos e microbiológicos; com a embalagem 

intacta; Com duas tampas protetoras. Validade de 36 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 2.500 R$          1,05 
R$                     

2.625,00 

279 

Touca Descartável Sanfonada.  
Apresentação:  Pacote com 100 unidades. 

Características: Em TNT, com elástico revestido. 

Validade e 48 meses após a entrega. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

PCT 1.300 R$        16,97 
R$                   

22.061,00 

280 

Travesseiro Hospitalar 60cmX40cm.  
Apresentação: Embalado individualmente. Tamanho 

60cmX40cm.  

Características: Em espuma com capa impermeável. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 100 R$        48,29 
R$                     

4.829,00 

281 

Tubo De Látex Nº 200 - 15 Metros.  
Apresentação: Tamanho Número 200 - (EXT.(MM): 

5,50 | INT.(MM): 3,00 | COMP.: 15 Metros).  

Características: O tubo é confeccionado em Látex 

Natural. Não estelerizado. Garantia de 01 ano contra 

defeitos de fabricação.  Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

PCT 150 R$        20,12 
R$                     

3.018,00 

282 

Tubo de Silicone Hospitalar  n°204.  
Apresentação: Tamanho 6mm x 12mm com 15 

metros. Embalado individualmente em sacos plásticos 

de polietileno e selados a quente. 

Características: Silicone autoclavável, atóxico, isento 

de látex e hemocompatível. Não se altera, oxida ou 

deteriora e não causa irritação ou sensibilidade, 

estável à temperaturas extremas. Garantia de 3 meses. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

PCT 30 R$     114,67 
R$                     

3.440,10 

283 

Tubo Endotraqueal n° 2,5. 
Apresentação: Tamanho n°2,5. Embalado 

individualmente tipo blister de fácil abertura em papel 

grau cirúrgico. 

Características: Com balão (cuff); em polipropileno, 

válvula ABS com mola inoxidável; marcadores de 

graduação em centímetros. Prazo de validade de 48 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 50 R$          4,83 
R$                        

241,50 
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284 

Tubo Endotraqueal n° 3,5. 
Apresentação: Tamanho n°3,5. Embalado 

individualmente tipo blister de fácil abertura em papel 

grau cirúrgico. 

Características: Com balão (cuff); em polipropileno, 

válvula ABS com mola inoxidável; marcadores de 

graduação em centímetros. Prazo de validade de 48 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 50 R$          4,62 
R$                        

231,00 

285 

Tubo Endotraqueal n° 3. 
Apresentação: Tamanho n°3. Embalado 

individualmente tipo blister de fácil abertura em papel 

grau cirúrgico. 

Características: Com balão (cuff); em polipropileno, 

válvula ABS com mola inoxidável; marcadores de 

graduação em centímetros. Prazo de validade de 48 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 50 R$          4,19 
R$                        

209,50 

286 

Tubo Endotraqueal n° 4,5. 
Apresentação: Tamanho n°4,5. Embalado 

individualmente tipo blister de fácil abertura em papel 

grau cirúrgico. 

Características: Com balão (cuff); em polipropileno, 

válvula ABS com mola inoxidável; marcadores de 

graduação em centímetros. Prazo de validade de 48 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 50 R$          4,72 
R$                        

236,00 

287 

Tubo Endotraqueal n° 4. 
Apresentação: Tamanho n°4. Embalado 

individualmente tipo blister de fácil abertura em papel 

grau cirúrgico. 

Características: Com balão (cuff); em polipropileno, 

válvula ABS com mola inoxidável; marcadores de 

graduação em centímetros. Prazo de validade de 48 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 50 R$          4,00 
R$                        

200,00 

288 

Tubo Endotraqueal n° 5,5. 
Apresentação: Tamanho n°5,5. Embalado 

individualmente tipo blister de fácil abertura em papel 

grau cirúrgico. 

Características: Com balão (cuff); em polipropileno, 

válvula ABS com mola inoxidável; marcadores de 

graduação em centímetros. Prazo de validade de 48 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 50 R$          4,92 
R$                        

246,00 
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289 

Tubo Endotraqueal n° 5. 
Apresentação: Tamanho n°5. Embalado 

individualmente tipo blister de fácil abertura em papel 

grau cirúrgico. 

Características: Com balão (cuff); em polipropileno, 

válvula ABS com mola inoxidável; marcadores de 

graduação em centímetros. Prazo de validade de 48 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 50 R$          5,65 
R$                        

282,50 

290 

Tubo Endotraqueal n° 6,5. 
Apresentação: Tamanho n°6,5. Embalado 

individualmente tipo blister de fácil abertura em papel 

grau cirúrgico. 

Características: Com balão (cuff); em polipropileno, 

válvula ABS com mola inoxidável; marcadores de 

graduação em centímetros. Prazo de validade de 48 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 100 R$          4,87 
R$                        

487,00 

291 

Tubo Endotraqueal n° 6. 
Apresentação: Tamanho n°6. Embalado 

individualmente tipo blister de fácil abertura em papel 

grau cirúrgico. 

Características: Com balão (cuff); em polipropileno, 

válvula ABS com mola inoxidável; marcadores de 

graduação em centímetros. Prazo de validade de 48 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 100 R$          4,71 
R$                        

471,00 

292 

Tubo Endotraqueal n° 7,5. 
Apresentação: Tamanho n° 7,5. Embalado 

individualmente tipo blister de fácil abertura em papel 

grau cirúrgico. 

Características: Com balão (cuff); em polipropileno, 

válvula ABS com mola inoxidável; marcadores de 

graduação em centímetros. Prazo de validade de 48 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 900 R$          5,43 
R$                     

4.887,00 

293 

Tubo Endotraqueal n° 7. 
Apresentação: Tamanho n° 7. Embalado 

individualmente tipo blister de fácil abertura em papel 

grau cirúrgico. 

Características: Com balão (cuff); em polipropileno, 

válvula ABS com mola inoxidável; marcadores de 

graduação em centímetros. Prazo de validade de 48 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 900 R$          4,70 
R$                     

4.230,00 
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294 

Tubo Endotraqueal n° 8,5. 
Apresentação: Tamanho n° 8,5. Embalado 

individualmente tipo blister de fácil abertura em papel 

grau cirúrgico. 

Características: Com balão (cuff); em polipropileno, 

válvula ABS com mola inoxidável; marcadores de 

graduação em centímetros. Prazo de validade de 48 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 100 R$          5,08 
R$                        

508,00 

295 

Tubo Endotraqueal n° 8. 
Apresentação: Tamanho n° 8. Embalado 

individualmente tipo blister de fácil abertura em papel 

grau cirúrgico. 

Características: Com balão (cuff); em polipropileno, 

válvula ABS com mola inoxidável; marcadores de 

graduação em centímetros. Prazo de validade de 48 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 900 R$          4,58 
R$                     

4.122,00 

296 

Tubo Endotraqueal n° 9. 
Apresentação: Tamanho n° 9. Embalado 

individualmente tipo blister de fácil abertura em papel 

grau cirúrgico. 

Características: Com balão (cuff); em polipropileno, 

válvula ABS com mola inoxidável; marcadores de 

graduação em centímetros. Prazo de validade de 48 

meses após a entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 100 R$          6,19 
R$                        

619,00 

297 

Válvula reguladora de oxigênio. 
Características: Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT 

no que couber. 

UND 200 R$     175,10 
R$                   

35.020,00 

298 

Vaselina sólida 500gr. 
Apresentação: Embalagem com 500 gramas.  

Características: Validade de 12 meses após a entrega. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 200 R$        31,32 
R$                     

6.264,00 

299 

Eletrodo Multifunção descartável Adulto. 
Apresentação: Compatível com a marca CMOS 

DRAKE. Modelo de referência F7988PW/CM. 

Características: Placas constituídas por um par de 

eletrodos pré-gelificados, autoadesivos, ambos 

equipados com cabo com um único conector bipolar 

para ligação direta ou indireta ao desfibrilador. 

Conector preto de 4 vias. Em conformidade com a 

ANVISA e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber.  

 

UND 50 405,46 20.273,00 

300 

Pás de DEA adulto. 
Apresentação: conjunto com dois eletrodos. 

Características: Compatível com desfibrilador Life 

400 Futura 817105799 Marka CM0S- Drake ou 

similar. Conector preto. Garantia de fábrica. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

CJ 40 473,05 18.922,00 
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recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

 

 

 

COTA RESERVADA PARA ME/EPP 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN. QTD. 

VALOR 

UNITÁRIO 

MÁXIMO 

ACEITÁVE

L 

VALOR 

TOTAL 

MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

301 

Álcool Etílico Hidratado 70% 1000ml.  
Apresentação: Frasco de 1000 ml. 

Características: Apresentação líquida. Validade 

de no mínimo 24 meses a contar da data da 

entrega. 

UND. 3.750 
R$          

6,57 

R$                   

24.637,50 

302 

Álcool Gel 70% Antisséptico 500 ml.  
Apresentação: Frasco com 500ml.  

Características: Com hidratante. Com dispenser e 

bico dosador. Validade de no mínimo 18 meses a 

contar da data da entrega. 

UND 2.500 
R$        

12,02 

R$                

30.050,00 

303 

Atadura Crepe 13 fios 10cmX4,5m.  
Apresentação: Tamanho 10 cm x 4,5 mt 13 fios, 

o peso mínimo deve ser de 21,8 gramas. 

Apresentação em embalagens com 12 unidades. 

Características:  Confeccionada em tecido com 

no minimo 80% a 90% de algodão, fios de alta 

torção, possuindo bastante elasticidade no sentido 

longitudinal. Embaladas individualmente.  O 

prazo de vencimento deverá ser de no mínimo 48 

meses a contar da data da entrega do produto. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

PCT 3.750 
R$        

15,51 

R$                

58.162,50 

304 

Atadura crepe 13 fios 12cmX4,5m.  
Apresentação: Tamanho 12 cmx4,5 M 13 fios, o 

peso mínimo deve ser de 32,7 gramas. 

Apresentação em embalagens com 12 unidades.  

Características:  Confeccionada em tecido com 

no minimo 80% a 90% de algodão, fios de alta 

torção, possuindo bastante elasticidade no sentido 

longitudinal. Embaladas individualmente. O 

prazo de vencimento deverá ser de no mínimo 48 

meses a contar da data da entrega do produto. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

PCT 2.500 
R$        

21,00 

R$                

52.500,00 
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305 

Atadura Crepe 13 fios 15cmX4,5m.   
Apresentação: Tamanho 15 cmx4,5 M 13 fios, o 

peso mínimo deve ser de 21,8 gramas.  

Apresentação em embalagens 12 unidades.  

Características: Confeccionada em tecido com no 

minimo 80% a 90% de algodão, fios de alta 

torção, possuindo bastante elasticidade no sentido 

longitudinal. Embaladas individualmente. O 

prazo de vencimento deverá ser de no mínimo 48 

meses a contar da data da entrega do produto. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

PCT 2.500 
R$        

24,00 

R$                

60.000,00 

306 

Atadura Crepe 13 fios 20cmX4,5m.   
Apresentação: Tamanho 20 cmx4,5 M 13 fios,o 

peso mínimo deve ser de 42,8 gramas. 

Apresentação em embalagens com 12 unidades.  

Características: Confeccionada em tecido com no 

minimo 80% a 90% de algodão, fios de alta 

torção, possuindo bastante elasticidade no sentido 

longitudinal. Embaladas individualmente. O 

prazo de vencimento deverá ser de no mínimo 48 

meses a contar da data da entrega do produto. m 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

PCT 2520 
R$        

30,70 

R$                

77.364,00 

307 

Atadura Crepe 13 fios 8cmX1,80m.  
Apresentação: Tamanho 08 cm de largura x 1,80 

metros em repouso de comprimento, com 

densidade de  13 fios/cm² com peso mínimo de 

17,8 gramas por unidade. Apresentação em 

embalagens com 12 unidades. 

Características: Confeccionada em tecido com no 

minimo 80% a 90% de algodão, fios de alta 

torção, possuindo bastante elasticidade no sentido 

longitudinal. Embaladas individualmente.  O 

prazo de vencimento deverá ser de no mínimo 48 

meses a contar da data da entrega do produto.  

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

PCT 2.500 
R$        

11,20 

R$                

28.000,00 

308 

Avental Hospitalar Descartável. 

Apresentação: Na cor branca. Tamanho 1,40 

altura x 1,20 de largura, G. Gramatura 

mínima 30g/m². Embalagens com 10 unidades. 

Características: Em tecido de TNT. Manga 

longa com elástico no punho, tiras de 

amarração. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. nas 

normas da ABNT no que couber. 

PCT 1.645 
R$        

48,63 

R$                

79.996,35 
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309 

Cobertura de Gaze de Rayon Embebida em 

Óleo 7,5X15. 
Apresentação: Tamanho de 7,5x15. Embalagem 

individual, caixa com 24 unidades.  

Características: Cobertura composta de gaze 

embebida em óleo (ÁCIDOS GRAXOS). 

Vitamina A e E, óleo de copaíba e melaleuca, 

estéril. Validade de no mínimo 18 meses a contar 

da data da entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

CX 375 R$     130,23 
R$                

48.836,25 

310 

Cobertura de Gaze de Rayon Embebida em 

Óleo 7,5X7,5. 
Apresentação: Tamanho de 7,5x7,5. Embalagem 

individual, caixa com 24 unidades.  

Características: Cobertura composta de gaze 

embebida em óleo (ÁCIDOS GRAXOS). 

Vitamina A e E, óleo de copaíba e melaleuca, 

estéril. Validade de no mínimo 18 meses a contar 

da data da entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

CX 375 R$     103,74 
R$                

38.902,50 

311 

Coletor de Material Perfurocortante 13L.  
Apresentação: Capacidade para 13 litros.  

Características: Em plásico rígido de 

polipropileno (descartável). Proporciona 

segurança total no descarte e transporte de 

materiais infectantes, cortantes, perfurantes. 

Atende aos requisitos de resistência de alças, 

estabilidade, compressão localizada, perfuração, 

vazamento e travamento da tampa. A empresa 

vencedora deverá proporcionar treinamento. 

Garantia de 3 meses. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 500 
R$        

40,18 

R$                   

20.090,00 

312 

Compressa de Gaze Hidrófila nâo Estéril 

7,5X7,5cm.  
Apresentação: Na cor Branca. Com tamanho 7,5 

x 7,5cm fechada e aberta 15 x 30cm. Pacote com 

500 Unidades e peso mínimo de 480 gramas.  

Características:  Confeccionada em 13 fios 100% 

algodão, tecido tipo tela com 8 camadas e 5 

dobras; isenta de impurezas, amido, alvejante 

óptico, dextrina, corretivos colorantes, Ph de 5,0 

a 8,0. Deve possuir dobras para dentro em toda 

sua extensão para evitar o desprendimento de 

fios. Validade de no mínimo 48 meses a contar 

da data da entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

PCT 2.500 
R$        

25,57 

R$                

63.925,00 
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313 

Compressa de Gaze Tipo Queijo 9,1cmx91m.  
Apresentação: Na Cor Branca. Em tamanho 

nominal 9,1cm x 91m, 3 dobras, 8 camadas. 

Deve conter peso mínimo 1.800 gramas. 

Embalada individualmente em embalagem 

plástica.  

Características: Não esteril, confeccionada com 

13 fios, bordas devidamente voltadas para dentro. 

Validade de no mínimo 48 meses a contar da data 

da entrega. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

ROLO 500 
R$        

72,76 

R$                

36.380,00 

314 

Curativo Adesivo Estéril 3 Camadas 

Hidrocoloides  
Apresentação: Composta por 3 camadas internas 

de hidrocolóide (PECTINA,GELATINA E 

CARCOXIMETILCELULOSE). Tamanho 

10x10cm, caixa com 5 unidades. Contém bula.  

Características:  Que forneça barreira 

antimicrobiana, com capacidade de conter 

exsudato, auxilie no processo de cicatrização. 

Validade de no mínimo 18 meses a contar da data 

da entrega. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

CX 250 R$     125,00 
R$                

31.250,00 

315 

Detergente Enzimático 5L.   
Apresentação: Embalagem de 5 litros, diluição de 

2,0ml por litro.  

Características: Composto por 5 enzimas, 

protease, peptidase, amilase, celulase e lípase. 

Detergente não iônico/aniônico, pH neutro, 

biodegradável, não corrosivo para metais. Para 

ser utilizado em temperatura ambiente ou 

aquecida para processos de limpeza manual ou 

automatizado, de ação rápida. Pouca formação de 

espuma, sem odor agressivo na forma 

concentrada ou diluída, sem corante. Deverá ter 

validade de no mínimo 18 meses após a entrega 

do produto. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

UND 250 R$     123,68 
R$                

30.920,00 
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316 

Equipo Macrogotas. 
Apresentação: Embalados individualmente em 

papel grau cirúrgico e filme termoplástico 

transparente com abertura asséptica. 

Características:  Deve ser de uso único, 

biocompatível, ponta perfurante acompanhada de 

tampa protetora, câmara gotejadora flexível 

ajustada para macro-gotas. Respiro de ar com 

filtro bacteriológico. Tubo extensor  em PVC, 

transparente, pinça rolete para dosagem de 

volume e pinça clamp ou corta fluxo que 

assegure a interrupção do fluxo de solução 

quando necessário, injetor lateral em Y 

autocicatrizante. Validade de 36 meses a contar 

da data da entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 27.500 
R$          

1,84 

R$                

50.600,00 

317 

Equipo para bomba de infusão.  
Apresentação: Equipo para bomba de infusão 

MILSET EM 04210000.  

Características: Com câmaras de gotejamento 

flexivel com filtro e entrada de ar, pinça rolete, 

tracho de silicone, injetor lateral, lauer lock 

rotativo e tampa oclusora com filtro de 

membrana hidrofóbica. Validade de 24 meses a 

contar da data da entrega. Em conformidade com 

o INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

UND 750 
R$        

33,52 

R$                

25.140,00 

318 

Esparadrapo 10cmx4,5m.  
Apresentação: Tamanho  10cmx4,5m. 

Embalagem com capa protetora.  

Características: Tecido 100% algodão com resina 

acrílica impermeabilizante, com massa adesiva a 

base de borracha natural, óxido de zinco e resina. 

Validade de 24 meses a contar da data da entrega. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

ROLO 2.500 
R$        

10,68 

R$                

26.700,00 

319 

Fio de Sutura de Nylon nº 3. 

Apresentação: Caixa c/ 24 unidades embaladas 

individualmente. 

Características: Fabricado em fio não absorvível 

monofilamentar de Poliamida pura 45 cm, agulha 

curva 3/8 circulo triangular ( cuticular), estéril, 

comprimento de 3cm. Validade de 48 meses da 

data da entrega.   Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

CX 750 
R$        

47,88 

R$                

35.910,00 
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320 

Fio de Sutura de Nylon nº 4. 
Apresentação: Caixa c/ 24 unidades embaladas 

individualmente. 

Características: Fabricado em fio não absorvível 

monofilamentar de Poliamida pura 45 cm, agulha 

curva 3/8 circulo triangular ( cuticular), estéril, 

comprimento de 3cm. Validade de 48 meses da 

data da entrega.   Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

CX 750 
R$        

34,30 

R$                

25.725,00 

321 

Fita Reagente.  
Apresentação: Caixa com 50 unidades.  

Características: Para detectar a presença ou 

ausência do hormônio HCG na urina. Deve 

apresentar duas linhas para exame positivo e uma 

linha para exame negativo. O tempo de reação 

para resultado do exame deve ser de no máximo 

10 (dez) minutos. Validade de 18 meses da data 

da entrega. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

CX 1.250 
R$        

50,34 

R$                

62.925,00 

322 

Indicador biológico em ampola. 
Apresentação: Caixa com 10 unidades. 

Acompanha manual de instruções.  

Características: Indicador biológico em ampola 

utilizado para monitorar ciclos de esterilização a 

vapor e a óxido de etileno. Mudança expressiva 

de coloração em resultados positivos, com 

resultado entre 24 horas. 

Validade de 12 meses a contar da data da entrega. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

CX 500 
R$        

78,98 

R$                

39.490,00 

323 

Lancetas para coleta de sangue capilar.  
Apresentação: Agulhas de 28, 29 ou 30G com 

1,5mm de profundidade. Caixa com 100 

unidades.  

Características: Confeccionada em plástico rígido 

com design ergonômico, possui protetor plástico 

e dispositivo de segurança para fácil manuseio e 

segurança na punção. Retrátil, acionada por 

contato, estéril, uso-único. Validade de 12 meses 

a contar da entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 200.000 
R$          

0,38 

R$                

76.000,00 
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324 

Luva de Procedimentos Tamanho M. 
Apresentação: Caixa com 100 unidades. 

Espessura mínima de 0,17mm e comprimento 

mínimo de 280 mm. Com baixo teor de proteína, 

inferior a 50mg por u.  

Características: Em látex, lubrificada COM pó 

bio-absorvível. Validade de 24 meses a contar da 

entrega.  Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. Apresentar certificado de 

aprovação C.A. 

CX 741 
R$        

107,55 

R$                

79.964,55 

325 

Luva de Procedimentos Tamanho P.  
Apresentação: Caixa com 100 unidades. 

Espessura mínima de 0,17mm e comprimento 

mínimo de 280 mm. Com baixo teor de proteína, 

inferior a 50mg por u.  

Características: Em látex, lubrificada COM pó 

bio-absorvível. Validade de 24 meses a contar da 

entrega.  Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. Apresentar certificado de 

aprovação C.A. 

CX 741 
R$        

107,55 

R$                

79.964,55 

326 

Luva de Procedimentos Tamanho PP.  
Apresentação: Tamanho PP. Caixa com 100 

unidades. Espessura mínima de 0,17mm e 

comprimento mínimo de 280 mm. Com baixo 

teor de proteína, inferior a 50mg por u.  

Características: Em látex, lubrificada COM pó 

bio-absorvível. Validade de 24 meses a contar da 

entrega.  Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. Apresentar certificado de 

aprovação C.A. 

CX 720 
R$        

107,55 

R$                

77.436,00 

327 

Máscara Cirúrgica Descartável Tripla.  
Apresentação: Cor Branca. Modelo elástico. 

Caixa com 50 Unidades. 

Características:  Contendo tripla camada com 

Filtro. Material não Estéril. Atóxica e 

apirogênica; descartável e de uso único. Garantia 

contra defeitos de fabricação. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

CX 2200 
R$        

35,75 

R$                

78.650,00 
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328 

Protetor cutâneo em spray 28mL.    
Apresentação: Spray. Embalado individualmente 

em frasco contendo 28mL. Não estéril. 

Características: Líquido incolor e inodoro 

composto por siloxanos e sílica trimetilada 

(ingredientes 100% silicone) que formam um 

filme protetor flexível sobre a pele contra os 

efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, 

enzimas e adesivos, sem deixar resíduos na pele. 

Uso tópico. Não contêm corantes, fragrâncias ou 

medicamento. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 250 R$     139,18 
R$                

34.795,00 

 

COTA PRINCIPAL 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN. QTD. 

VALOR 

UNITÁRIO 

MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

VALOR 

TOTAL 

MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

329 

Álcool Etílico Hidratado 70% 1000ml.  
Apresentação: Frasco de 1000 ml. 

Características: Apresentação líquida. Validade 

de no mínimo 24 meses a contar da data da 

entrega. 

UND. 11.250 R$          6,57 
R$                   

73.912,50 

330 

Álcool Gel 70% Antisséptico 500 ml.  
Apresentação: Frasco com 500ml.  

Características: Com hidratante. Com dispenser 

e bico dosador. Validade de no mínimo 18 

meses a contar da data da entrega. 

UND 7.500 R$        12,02 
R$                

90.150,00 

331 

Atadura Crepe 13 fios 10cmX4,5m.  
Apresentação: Tamanho 10 cm x 4,5 mt 13 fios, 

o peso mínimo deve ser de 21,8 gramas. 

Apresentação em embalagens com 12 unidades. 

Características:  Confeccionada em tecido com 

no minimo 80% a 90% de algodão, fios de alta 

torção, possuindo bastante elasticidade no 

sentido longitudinal. Embaladas 

individualmente.  O prazo de vencimento 

deverá ser de no mínimo 48 meses a contar da 

data da entrega do produto. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

PCT 11.250 R$        15,51 
R$                

174.487,50 
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332 

Atadura crepe 13 fios 12cmX4,5m.  
Apresentação: Tamanho 12 cmx4,5 M 13 fios, 

o peso mínimo deve ser de 32,7 gramas. 

Apresentação em embalagens com 12 unidades.  

Características:  Confeccionada em tecido com 

no minimo 80% a 90% de algodão, fios de alta 

torção, possuindo bastante elasticidade no 

sentido longitudinal. Embaladas 

individualmente. O prazo de vencimento deverá 

ser de no mínimo 48 meses a contar da data da 

entrega do produto. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

PCT 7.500 R$        21,00 
R$                

157.500,00 

333 

Atadura Crepe 13 fios 15cmX4,5m.   
Apresentação: Tamanho 15 cmx4,5 M 13 fios, 

o peso mínimo deve ser de 21,8 gramas.  

Apresentação em embalagens 12 unidades.  

Características: Confeccionada em tecido com 

no minimo 80% a 90% de algodão, fios de alta 

torção, possuindo bastante elasticidade no 

sentido longitudinal. Embaladas 

individualmente. O prazo de vencimento deverá 

ser de no mínimo 48 meses a contar da data da 

entrega do produto. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

PCT 7.500 R$        24,00 
R$                

180.000,00 

334 

Atadura Crepe 13 fios 20cmX4,5m.   
Apresentação: Tamanho 20 cmx4,5 M 13 fios,o 

peso mínimo deve ser de 42,8 gramas. 

Apresentação em embalagens com 12 unidades.  

Características: Confeccionada em tecido com 

no minimo 80% a 90% de algodão, fios de alta 

torção, possuindo bastante elasticidade no 

sentido longitudinal. Embaladas 

individualmente. O prazo de vencimento deverá 

ser de no mínimo 48 meses a contar da data da 

entrega do produto. m conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

PCT 15480 R$        30,70 
R$                

475.236,00 

335 

Atadura Crepe 13 fios 8cmX1,80m.  
Apresentação: Tamanho 08 cm de largura x 

1,80 metros em repouso de comprimento, com 

densidade de  13 fios/cm² com peso mínimo de 

17,8 gramas por unidade. Apresentação em 

embalagens com 12 unidades. 

Características: Confeccionada em tecido com 

no minimo 80% a 90% de algodão, fios de alta 

torção, possuindo bastante elasticidade no 

sentido longitudinal. Embaladas 

individualmente.  O prazo de vencimento 

deverá ser de no mínimo 48 meses a contar da 

data da entrega do produto.  Em conformidade 

PCT 7.500 R$        11,20 
R$                

84.000,00 
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com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

336 

Avental Hospitalar Descartável. 

Apresentação: Na cor branca. Tamanho 1,40 

altura x 1,20 de largura, G. Gramatura mínima 

30g/m². Embalagens com 10 unidades. 

Características: Em tecido de TNT. Manga 

longa com elástico no punho, tiras de 

amarração. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. nas 

normas da ABNT no que couber. 

PCT 48.355 R$        48,63 
R$                

2.351.503,65 

337 

Cobertura de Gaze de Rayon Embebida em 

Óleo 7,5X15. 
Apresentação: Tamanho de 7,5x15. Embalagem 

individual, caixa com 24 unidades.  

Características: Cobertura composta de gaze 

embebida em óleo (ÁCIDOS GRAXOS). 

Vitamina A e E, óleo de copaíba e melaleuca, 

estéril. Validade de no mínimo 18 meses a 

contar da data da entrega. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

CX 1.125 R$     130,23 
R$                

146.508,75 

338 

Cobertura de Gaze de Rayon Embebida em 

Óleo 7,5X7,5. 
Apresentação: Tamanho de 7,5x7,5. 

Embalagem individual, caixa com 24 unidades.  

Características: Cobertura composta de gaze 

embebida em óleo (ÁCIDOS GRAXOS). 

Vitamina A e E, óleo de copaíba e melaleuca, 

estéril. Validade de no mínimo 18 meses a 

contar da data da entrega. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

CX 1.125 R$     103,74 
R$                

116.707,50 

339 

Coletor de Material Perfurocortante 13L.  
Apresentação: Capacidade para 13 litros.  

Características: Em plásico rígido de 

polipropileno (descartável). Proporciona 

segurança total no descarte e transporte de 

materiais infectantes, cortantes, perfurantes. 

Atende aos requisitos de resistência de alças, 

estabilidade, compressão localizada, perfuração, 

vazamento e travamento da tampa. A empresa 

vencedora deverá proporcionar treinamento. 

Garantia de 3 meses. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

UND 1.500 R$        40,18 
R$                   

60.270,00 
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340 

Compressa de Gaze Hidrófila nâo Estéril 

7,5X7,5cm.  
Apresentação: Na cor Branca. Com tamanho 

7,5 x 7,5cm fechada e aberta 15 x 30cm. Pacote 

com 500 Unidades e peso mínimo de 480 

gramas.  

Características:  Confeccionada em 13 fios 

100% algodão, tecido tipo tela com 8 camadas e 

5 dobras; isenta de impurezas, amido, alvejante 

óptico, dextrina, corretivos colorantes, Ph de 

5,0 a 8,0. Deve possuir dobras para dentro em 

toda sua extensão para evitar o desprendimento 

de fios. Validade de no mínimo 48 meses a 

contar da data da entrega. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

PCT 7.500 R$        25,57 
R$                

191.775,00 

341 

Compressa de Gaze Tipo Queijo 9,1cmx91m.  
Apresentação: Na Cor Branca. Em tamanho 

nominal 9,1cm x 91m, 3 dobras, 8 camadas. 

Deve conter peso mínimo 1.800 gramas. 

Embalada individualmente em embalagem 

plástica.  

Características: Não esteril, confeccionada com 

13 fios, bordas devidamente voltadas para 

dentro. Validade de no mínimo 48 meses a 

contar da data da entrega. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

ROLO 1.500 R$        72,76 
R$                

109.140,00 

342 

Curativo Adesivo Estéril 3 Camadas 

Hidrocoloides  
Apresentação: Composta por 3 camadas 

internas de hidrocolóide 

(PECTINA,GELATINA E 

CARCOXIMETILCELULOSE). Tamanho 

10x10cm, caixa com 5 unidades. Contém bula.  

Características:  Que forneça barreira 

antimicrobiana, com capacidade de conter 

exsudato, auxilie no processo de cicatrização. 

Validade de no mínimo 18 meses a contar da 

data da entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

CX 750 R$     125,00 
R$                

93.750,00 

343 

Detergente Enzimático 5L.   
Apresentação: Embalagem de 5 litros, diluição 

de 2,0ml por litro.  

Características: Composto por 5 enzimas, 

protease, peptidase, amilase, celulase e lípase. 

Detergente não iônico/aniônico, pH neutro, 

biodegradável, não corrosivo para metais. Para 

ser utilizado em temperatura ambiente ou 

aquecida para processos de limpeza manual ou 

automatizado, de ação rápida. Pouca formação 

UND 750 R$     123,68 
R$                

92.760,00 
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de espuma, sem odor agressivo na forma 

concentrada ou diluída, sem corante. Deverá ter 

validade de no mínimo 18 meses após a entrega 

do produto. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

344 

Equipo Macrogotas. 
Apresentação: Embalados individualmente em 

papel grau cirúrgico e filme termoplástico 

transparente com abertura asséptica. 

Características:  Deve ser de uso único, 

biocompatível, ponta perfurante acompanhada 

de tampa protetora, câmara gotejadora flexível 

ajustada para macro-gotas. Respiro de ar com 

filtro bacteriológico. Tubo extensor  em PVC, 

transparente, pinça rolete para dosagem de 

volume e pinça clamp ou corta fluxo que 

assegure a interrupção do fluxo de solução 

quando necessário, injetor lateral em Y 

autocicatrizante. Validade de 36 meses a contar 

da data da entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

UND 82.500 R$          1,84 
R$                

151.800,00 

345 

Equipo para bomba de infusão.  
Apresentação: Equipo para bomba de infusão 

MILSET EM 04210000.  

Características: Com câmaras de gotejamento 

flexivel com filtro e entrada de ar, pinça rolete, 

tracho de silicone, injetor lateral, lauer lock 

rotativo e tampa oclusora com filtro de 

membrana hidrofóbica. Validade de 24 meses a 

contar da data da entrega. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 2.250 R$        33,52 
R$                

75.420,00 

346 

Esparadrapo 10cmx4,5m.  
Apresentação: Tamanho  10cmx4,5m. 

Embalagem com capa protetora.  

Características: Tecido 100% algodão com 

resina acrílica impermeabilizante, com massa 

adesiva a base de borracha natural, óxido de 

zinco e resina. Validade de 24 meses a contar 

da data da entrega. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

ROLO 7.500 R$        10,68 
R$                

80.100,00 
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347 

Fio de Sutura de Nylon nº 3. 

Apresentação: Caixa c/ 24 unidades embaladas 

individualmente. 

Características: Fabricado em fio não 

absorvível monofilamentar de Poliamida pura 

45 cm, agulha curva 3/8 circulo triangular ( 

cuticular), estéril, comprimento de 3cm. 

Validade de 48 meses da data da entrega.   Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT 

no que couber. 

CX 2.250 R$        47,88 
R$                

107.730,00 

348 

Fio de Sutura de Nylon nº 4. 
Apresentação: Caixa c/ 24 unidades embaladas 

individualmente. 

Características: Fabricado em fio não 

absorvível monofilamentar de Poliamida pura 

45 cm, agulha curva 3/8 circulo triangular ( 

cuticular), estéril, comprimento de 3cm. 

Validade de 48 meses da data da entrega.   Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT 

no que couber. 

CX 2.250 R$        34,30 
R$                

77.175,00 

349 

Fita Reagente.  
Apresentação: Caixa com 50 unidades.  

Características: Para detectar a presença ou 

ausência do hormônio HCG na urina. Deve 

apresentar duas linhas para exame positivo e 

uma linha para exame negativo. O tempo de 

reação para resultado do exame deve ser de no 

máximo 10 (dez) minutos. Validade de 18 

meses da data da entrega. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

CX 3.750 R$        50,34 
R$                

188.775,00 

350 

Indicador biológico em ampola. 
Apresentação: Caixa com 10 unidades. 

Acompanha manual de instruções.  

Características: Indicador biológico em ampola 

utilizado para monitorar ciclos de esterilização 

a vapor e a óxido de etileno. Mudança 

expressiva de coloração em resultados 

positivos, com resultado entre 24 horas. 

Validade de 12 meses a contar da data da 

entrega. Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

CX 1.500 R$        78,98 
R$                

118.470,00 
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351 

Lancetas para coleta de sangue capilar.  
Apresentação: Agulhas de 28, 29 ou 30G com 

1,5mm de profundidade. Caixa com 100 

unidades.  

Características: Confeccionada em plástico 

rígido com design ergonômico, possui protetor 

plástico e dispositivo de segurança para fácil 

manuseio e segurança na punção. Retrátil, 

acionada por contato, estéril, uso-único. 

Validade de 12 meses a contar da entrega. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT 

no que couber. 

UND 600.000 R$          0,38 
R$                

228.000,00 

352 

Luva de Procedimentos Tamanho M. 
Apresentação: Caixa com 100 unidades. 

Espessura mínima de 0,17mm e comprimento 

mínimo de 280 mm. Com baixo teor de 

proteína, inferior a 50mg por u.  

Características: Em látex, lubrificada COM pó 

bio-absorvível. Validade de 24 meses a contar 

da entrega.  Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

Apresentar certificado de aprovação C.A. 

CX 4959 
R$        

107,55 

R$                

533.340,45 

353 

Luva de Procedimentos Tamanho P.  
Apresentação: Caixa com 100 unidades. 

Espessura mínima de 0,17mm e comprimento 

mínimo de 280 mm. Com baixo teor de 

proteína, inferior a 50mg por u.  

Características: Em látex, lubrificada COM pó 

bio-absorvível. Validade de 24 meses a contar 

da entrega.  Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

Apresentar certificado de aprovação C.A. 

CX 4959 
R$        

107,55 

R$                

533.340,45 

354 

Luva de Procedimentos Tamanho PP.  
Apresentação: Tamanho PP. Caixa com 100 

unidades. Espessura mínima de 0,17mm e 

comprimento mínimo de 280 mm. Com baixo 

teor de proteína, inferior a 50mg por u.  

Características: Em látex, lubrificada COM pó 

bio-absorvível. Validade de 24 meses a contar 

da entrega.  Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

Apresentar certificado de aprovação C.A. 

CX 3780 
R$        

107,55 

R$                

406.539,00 

355 

Máscara Cirúrgica Descartável Tripla.  
Apresentação: Cor Branca. Modelo elástico. 

Caixa com 50 Unidades. 

Características:  Contendo tripla camada com 

Filtro. Material não Estéril. Atóxica e 

apirogênica; descartável e de uso único. 

CX 7800 R$        35,75 
R$                

278.850,00 
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Garantia contra defeitos de fabricação. Em 

conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT 

no que couber. 

356 

Protetor cutâneo em spray 28mL.    
Apresentação: Spray. Embalado 

individualmente em frasco contendo 28mL. 

Não estéril. 

Características: Líquido incolor e inodoro 

composto por siloxanos e sílica trimetilada 

(ingredientes 100% silicone) que formam um 

filme protetor flexível sobre a pele contra os 

efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, 

enzimas e adesivos, sem deixar resíduos na 

pele. Uso tópico. Não contêm corantes, 

fragrâncias ou medicamento. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 750 R$     139,18 
R$                

104.385,00 

 

 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$ 12.489.998,70 

 

 

NOTA: Em caso de divergência entre os itens do Edital e do portal de compras, prevalecem as 

informações constantes do Edital. 

ANEXO II 

 

ATA REGISTRO DE PREÇOS N° _ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 

PROCESSO Nº 03/2021 
 

Aos ______ dias do mês de _______ do ano de 2021, O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, através do(a) Pregoeiro(a) e da Equipe de Apoio, lavra a presente Ata de 

Registro de Preços (ARP), referente ao Pregão Eletrônico 08/2021, 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, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 7.014/03, pelo 

Decreto 10.024/19, pela Lei Complementar nº 123/06 e Alterações Posteriores e por este Edital e seu(s) 

anexo(s), com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Enfermagem e Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) para as Unidades Básicas de Saúde, Policlínica, Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA), SAMU e Programa de Atenção Domiciliar (SAD) da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S) 

2.1 De Início da Ata: 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/Local: em até 10 (dez) dias úteis, a contar da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), nas 

Unidades Escolares Municipais e Armazém da Alimentação Escolar; 
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2.4 De 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 consequência a 

aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito; 

2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S) 

3.1 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 

.........../2021. 

 

EMPRESA  
 

CNPJ  

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

       
TOTAL GERAL  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 

4.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) entrega(s), à vista da(s) Nota(s) Fiscal(is), 

decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

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 no Contrato/Ata, 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 o art. 55, III da Lei 8.666/93 e 

Diplomas Complementares. 

 

CLAÚSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

5.1 objeto desta licitação será contratado com recursos provisionados, respectivamente, nas contas:  

 75% da União, provisionados nas contas: 20.003.2.404 – BLAT FNS – Piso de Atenção 

Básica PAB – Código de Despesa nº 4, 20.004.2.412 – BLMAC FNS – Outras Ações de 

Média e Alta complexidade, Código de Despesa nº 20 e 20.005 - 2.421 – BLVIG FNS – 

Ações de Vigilância em Saúde, e 20.001.2.438 – Ações Gerais de Enfrentamento do COVID 

19 – Código de Despesa nº 57, Elemento de Despesa nº 33903036; 

 15% do Estado, provisionados na conta: 20.006.2.430 – ATB ESTADO –Ações de Atenção 

Básica à Saúde, Código de Despesa nº 30, Elemento de Despesa nº 33903036; 

 10% do Município, provisionados na conta: 20.007.440 –MUNIC - Ações de Atenção 

Básica à Saúde - Código de Despesa nº 44, Elemento de Despesa nº 33903036; 

 

CLÁUSULA SEXTA – 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 serviços 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. 
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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; 

6.7 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização 

financeira será o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93 e Diplomas 

Complementares. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES: 

 DA(S) EMPRESA REGISTRADA(S): 

7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e da Ata de 

Registro de Preço, decorrente; 

7.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 15 (quinze) 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; 

7.3 Respeitar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os termos do edital e de seu(s) 

Anexo(s); 

7.4 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; 

7.5 Responsabilizar-se pela qualidade e características dos produtos entregues, cabendo-lhe 

substituir e/ou sanar quaisquer irregularidades detectadas, durante o prazo 48(quarenta e oito) horas 

contadas a partir da notificação, sem ônus a contratante; 

7.6 Fornecer os produtos, na data de sua entrega com o prazo de validade/garantia conforme 

indicado no descritivo. Caso o almoxarifado receba produto(s) fora do prazo de validade estipulado, 

o(s) responsável(éis) deverá(ão) ser consultados sobre a aceitabilidade ou não do(s) produto(s); 

7.7 Fornecer juntamente com os produto(s) correlatos aos itens: 95, 98 e 99, em regime de 

comodato, a quantidade de até 20 bombas de infusão para cada tipo de equipo, podendo ser 

solicitadas conforme a necessidade, para o uso dos respectivos equipos, durante a vigência do 

contrato; 

7.8 o(s) item(ns) deverá(ão) ser(ão) entregue(s) em sua embalagem original, contendo as indicações 

de marca, selo de garantia do fabricante, modelo, fabricante e procedência; 

 

 DO CONTRATANTE: 

7.9 Encaminhar à Empresa Registrada a Ata de Registro de Preços, em prazo não superior a 30 

(trinta) dias contados da data da sua emissão;  

7.10 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 
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7.11 Realizar a gestão/fiscalização da(s) Ata(s) através da servidora Fabiana Medeiros Branco, e-

mail fabiana.branco@saudelages.sc.gov.br, tendo como substituto o servidor Gilmar Ribeiro da 

Silva, e-mail gilmar.silva@saudelages.sc.gov.br; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO 

8.1 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, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 

fornecimento nas condições estabelecidas; 

8.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio da Ata de Registro 

de Preços e emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 

8.3 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. 

8.4 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento da autorização de 

fornecimento pelo fornecedor; 

8.5 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; 

8.6 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. 

 

CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 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; 

9.2 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; 

9.3 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; 

9.4 As aquisições ou contratações adicionais acima citadas não poderão exceder, por órgão ou entidade, 

a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata 

de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

9.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 

ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem; 

9.6 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; 

9.7 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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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; 

10.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 

defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 

10.3 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 PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

11.1 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; 

11.2 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 

valor de 10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 

11.3. 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; 

11.4 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 10% (dez 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(a) pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com o Licitante para 

obtenção de preço menor; 

11.5 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 SEGUNDA – DO DIREITO DE RESERVA 

12.1 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; 

12.2 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), não será(ão) aceito(s), sem atribuição de qualquer ônus ao 

Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 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 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 2021 

 

Prefeito 

 

Empresa Registrada/Contratada 

 

Visto da Progem 

 

Fiscal/Gestor(a) de Contrato 
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