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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 106/2018 

 

O MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.695.040/0001-06, com 

sua sede administrativa na Praça São Sebastião, nº 440, Centro, MORRO DA GARÇA/MG, neste ato 

representado pela Secretária Municipal de Saúde e Saneamento a Senhora Flavia Freitas Maia, residente e 

domiciliado na Praça da Bandeira, N° 534, Centro, Corinto/MG, inscrita no CPF sob o nº 001.835.436-

02, conforme delegação de competência contida no Decreto Municipal nº 01/2017, doravante 

denominado, simplesmente, ORGÃO GERENCIADOR, e de outro lado a firma Unilab Comercio de 

Produtos Cirúrgicos LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.244.376/0001-28, com sua sede 

administrativa na Rua Verbenas, nº 27, bairro Montreal, Cep: 35.701-379 – Sete Lagoas/MG, neste ato 

representada pela Sra. Vanessa Liboreiro, casada, empresaria, residente e domiciliada na Rua Jurunas, nº 

760, Casa, Bairro Nossa Senhora do Carmo, Cep: 35.700-452 – Sete Lagoas/MG, portador do CPF Nº 

050.817.326-48, C.I. N.º MG-10.005.650, de ora em diante denominado simplesmente FORNECEDOR, 

têm justo e acordado o presente instrumento, proveniente de processo licitatório originário da modalidade 

Pregão Presencial Nº 07/2018, constante do processo nº 14/2018, datado de 09/03/2018, homologado 

pelo representante do ORGÃO GERENCIADOR em data de 05/04/2018, mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para aquisição de material médico hospitalar 

e odontológico, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria 

Municipal de Saúde e Saneamento, do Município de Morro da Garça, Estado de Minas Gerais, conforme 

descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Termo de Referência 

do ANEXO I deste Edital, que dele é parte integrante.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

 

2.1 – O prazo de validade da presente ATA será de 12 meses, com início na data de sua publicação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

 

3.1 - O valor da presente ATA é R$ 41.133,72 (quarenta e um mil, cento e trinta e três reais e setenta 

e dois centavos). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

 

4.1 - O preço, para efeito de pagamento, será conforme, segue abaixo: . 

 

 

QUADRO 01 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR PARA EXERCÍCIO DE 2018 

Item 
Quant./ 

unidade 
Produto Descrição 

Marca Valor Unit. Valor Global 



 

 

 

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150 
E-mail: licitacao@morrodagarca.mg.gov.br  

 

12 40 
Algodão 

hidrófilo  

Algodão Hidrófilo são rolos de 

manta uniformes enrolados sobre si; 

são para higienização; Anti-sepsia da 

pele; amplo uso no ambiente 

hospitalar na absorção de líquidos e 

secreções desde que o algodão esteja 

envolto com gaze evitando o 

desprendimento de fibras. Fibras 

100% Algodão. Pacote com 500 

grs. 

Nevoa 

R$ 10,10 R$ 404,00 

15 60 

Alvejante ou 

branqueador 

p/ roupas 

hospitalares  

Alvejante líquido com excelente 

poder de remoção de manchas em 

tecidos, seguro para o uso em 

tecidos sensíveis ao cloro. Prolonga 

a vida útil das roupas e atende às 

necessidades de todos os tipos de 

lavanderia. Indicado para ser 

utilizado através do sistema de 

dosagem no alvejamento e 

desinfecção de roupas brancas e 

coloridas que apresentem manchas 

de clorexidina, usada em hospitais. 

COM REGISTRO NA ANVISA 

Home Clean 
(Litro) 

R$ 9,50 R$ 570,00 

16 50 
Amaciante 

para roupas 

hospitalares 

Amaciante para roupas hospitalares 

com REGISTRO NA ANVISA 
Home Clean 

R$ 10,80 R$ 540,00 

17 2 

APARELHO 

DE 

PRESSÃO 

ARTERIAL 

ANEROIDE 

– adulto - 

FECHO 

VELCRO 

1 Manômetro aneróide em duro 

metal com pintura texturizada, após 

tratamento antiferrugem, com visor 

graduado de 0 à 300 mm/hg,  preciso 

e de fácil leitura; 1 Braçadeira em 

tecido resistente NYLON fecho 

METAL; 1 Pera insufladora de ar 

em látex c/ Válvula de controle de ar 

em metal cromado permitindo a 

retenção e o esvaziamento de ar; 

Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos 

conectores em borracha (látex), na 

cor preta; Fabricado conforme 

especificações aprovadas pela 

Portaria do INMETRO/DIMEL nº 

017 de 07/12/2001; Tamanho 

ADULTO. Similar ou superior: 

Welch Allyn. 

Welch Allyn 

R$ 507,00 R$ 1.014,00 

18 1 

Aparelho de 

Pressão 

Arterial 

Aneroide - 

Obeso - 

Fecho Velcro 

1 Manômetro aneróide em duro 

metal com pintura texturizada, após 

tratamento antiferrugem, com visor 

graduado de 0 à 300 mm/hg,  preciso 

e de fácil leitura; 1 Braçadeira em 

tecido resistente NYLON fecho 

METAL; 1 Pera insufladora de ar 

em látex c/ Válvula de controle de ar 

em metal cromado permitindo a 

retenção e o esvaziamento de ar; 

Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos 

conectores em borracha (látex), na 

Welch Allyn 
(Of. Fecho 

Velcro) 

R$ 699,90 R$ 699,90 
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cor preta; Fabricado conforme 

especificações aprovadas pela 

Portaria do INMETRO/DIMEL nº 

017 de 07/12/2001; Tamanho: 

ADULTO Obeso. Similar ou 

superior: Welch Allyn. 

19 80 

Atadura de 

crepom 20 

cm de 

algodão c/ 13 

fios  

Atadura de crepon confeccionadas 

em tecido 100% algodão cru, FIOS 

de alta torção, com densidade de 13 

fios/cm², possui bastante elasticidade 

no sentido longitudinal. Ataduras de 

crepom podem ser utilizadas na 

terapia compressiva, em aplicações 

ortopédicas como imobilizações e 

enfaixamentos, na fixação de 

curativos e na prevenção de 

contusões em atividades esportivas. 

Podem ser esterilizadas em 

autoclave, feixe de elétrons ou raios 

gama; Tamanho: 20 CM X 1,8m (4,5 

mt esticado), pacote com 12 

unidades; dermatologicamente 

testado; não estéril. 

Cristal 

R$ 13,30 R$ 1064 

20 50 

Atadura de 

crepon 

Atadura de crepon confeccionadas 

em tecido 100% algodão cru, FIOS 

de alta torção, com densidade de 13 

fios/cm², possui bastante elasticidade 

no sentido longitudinal. Ataduras de 

crepom podem ser utilizadas na 

terapia compressiva, em aplicações 

ortopédicas como imobilizações e 

enfaixamentos, na fixação de 

curativos e na prevenção de 

contusões em atividades esportivas. 

Podem ser esterilizadas em 

autoclave, feixe de elétrons ou raios 

gama; Tamanho: 06 CM X 1,8m (4,5 

mt esticado), pacote com 12 

unidades; dermatologicamente 

testado; não estéril. 

Cristal  

R$ 5,10 R$ 255 

06 cm de 

algodão c/ 13 

fios  

21 80 

Atadura de 

crepon 12cm 

de algodão c/ 

13 fios  

Atadura de crepon confeccionadas 

em tecido 100% algodão cru, FIOS 

de alta torção, com densidade de 13 

fios/cm², possui bastante elasticidade 

no sentido longitudinal. Ataduras de 

crepom podem ser utilizadas na 

terapia compressiva, em aplicações 

ortopédicas como imobilizações e 

enfaixamentos, na fixação de 

curativos e na prevenção de 

contusões em atividades esportivas. 

Podem ser esterilizadas em 

autoclave, feixe de elétrons ou raios 

gama; Tamanho: 12 CM X 1,8m (4,5 

mt esticado), pacote com 12 

unidades; dermatologicamente 

testado; não estéril. 

Cristal 

R$ 8,15 R$ 652,00 
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22 100 

Atadura de 

crepon 15cm 

de algodão c/ 

13 fios  

Atadura de crepon confeccionadas 

em tecido 100% algodão cru, FIOS 

de alta torção, com densidade de 13 

fios/cm², possui bastante elasticidade 

no sentido longitudinal. Ataduras de 

crepom podem ser utilizadas na 

terapia compressiva, em aplicações 

ortopédicas como imobilizações e 

enfaixamentos, na fixação de 

curativos e na prevenção de 

contusões em atividades esportivas. 

Podem ser esterilizadas em 

autoclave, feixe de elétrons ou raios 

gama; Tamanho: 15 CM X 1,8m (4,5 

mt esticado), pacote com 12 

unidades; dermatologicamente 

testado; não estéril. 

Cristal  

R$ 10,25 R$ 1.025,00 

24 15 
camisola em 

tecido 

Camisola em tecido 100% algodão, 

transpassada com amarração lateral e 

manga japonesa. Brintex 

R$ 41,00 R$ 615,00 
TAMANHO: G – Cor: BRANCA C/ 

BOLINHAS 

25 2 

CAMPO 

OPERATÓR

IO 45CM X 

50CM,   c/ 4 

camadas e 

pct. C/50 

unid. 

Compressa Cirúrgica (Campo 

Operatório) é confeccionada com 

fios 100% algodão em tecido 

quádruplo c/ ou sem fio radiopaco. 

A compressa resulta do 

entrelaçamento das quatro camadas 

do tecido que a compõem para evitar 

o deslizamento entre as mesmas. De 

fácil manuseio, oferece melhor 

condição de visibilidade no local da 

cirurgia, pois em sua extremidade, 

possui um cadarço duplo em forma 

de alça que deve ser deixada, por 

precaução, do lado externo da 

cavidade cirúrgica. Não solta fiapo, 

pois suas laterais possuem uma 

costura que permite maior 

segurança. Por sua alta capacidade 

de reter líquido, é utilizada em 

procedimentos cirúrgicos. Produto 

descartável. 

Real Minas 

R$ 55,80 R$ 111,60 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

não estéril c/ fio radiopaco;  4 

camadas c/ cadarço; 100% puro 

algodão; tamanho: 45 cm X 50cm; 

contém 50 unidades; 

dermatologicamente testado;   

produto com validade. 

26 100 

cateter nasal 

para 

oxigênio tipo 

óculos 

Cateter nasal para oxigênio tipo 

óculos (adulto). 
Biobase 

R$ 0,80 R$ 80,00 

32 40 Clorexidina Antisséptico dermatológico, para uso Rio Química 10,95 R$ 438,00 
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a base de 

água 

hospitalar. Almotolia plástica 

descartável lacrada de 100 ml, com 

sistema de abertura que não 

necessite de material cortante e 

permita após a abertura encaixe 

perfeito da tampa adicional que 

deverá conter na embalagem, se for 

a sistema twist-off, que seja de fácil 

deslacre, e se for em sistema de 

tampa com furador, que a membrana 

seja de fácil penetração, com 

ausência de corantes, conservantes e 

odores. Embalagem que contenha 

dados de identificação, procedência, 

lote e validade, conforme RDC 184 

de 22/10/2001. Registro no 

Ministério da Saúde para 

antissépticos (RDC nº. 199, 

26/10/06) e ficha técnica. 

36 40 

Coletor de 

urina 

sistema 

fechado 

Coletor de urina sistema fechado 

estéril; fabricado em PVC; possui 

tubo extensor transparente e flexível 

em PVC atóxico com, 110 cm de 

comp., que tem por finalidade 

transportar a urina do paciente até a 

bolsa coletora; clamp corta fluxo em 

Polietileno que tem por finalidade 

impedir o refluxo da urina da bolsa 

para a bexiga (e vice-versa), tubo de 

drenagem em PVC atóxico 

transparente c/ pinça corta fluxo, 

válvula anti-refluxo em PVC que 

impede o retorno da urina da bolsa 

às vias urinárias, filtro de ar 

hidrófobo em poliamida com a 

finalidade de reduzir os riscos de 

contaminação; e suporte para fixação 

tipo cabide em Polietileno com 

cordão de 40 cm, para a fixação da 

bolsa ao leito; disponível no 

tamanho 2.000 ml (2 lts); atóxico e 

apirogênico; descartável, de uso 

individual e por procedimento. 

Esterilidade assegurada por 5 anos 

enquanto a embalagem não for 

danificada ou molhada. 

Labor Import 

R$ 3,95 R$ 158,00 

42 2 

CUNHA EM 

ESPUMA 

PARA 

FISIOTERA

PIA 

REVESTID

O EM NAPA 

50X50X20 

CM 

Indicado para posicionamento e 

acomodamento na maca, para 

trabalhos posturais. 

So Espuma 

R$ 87,50 R$ 175,00 

Modelo: Cunha de posicionamento  

Tamanho: Pequeno, Dimensões: 

50x50x20cm (AxLxC) 

Revestido em Napa 
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43 15 

Curativo de 

carvão 

ativado com 

prata, 

Tamanho 

Curativo de carvão ativado com 

prata, estéril, composto por uma 

camada de carvão ativado impregado 

com prata inserida num sachê de 

não-tecido. Indicado para feridas 

exsudativas, limpas ou infectadas, 

crônicas ou agudas, superficiais ou 

profundas e com odor desagradável. 

Tamanho 6,5cm x 9,5cm. Com 

registro na ANVISA 

Casex 

R$ 18,75 R$ 281,25 

 6,5cm x 

9,5cm.  

44 15 

Curativo de 

carvão 

ativado com 

prata, 

Tamanho 

CURATIVO DE CARVÃO 

ATIVADO COM PRATA, 

ESTÉRIL, COMPOSTO POR UMA 

CAMADA DE CARVÃO 

ATIVADO IMPREGADO COM 

PRATA INSERIDA NUM SACHÊ 

DE NÃO-TECIDO. INDICADO 

PARA FERIDAS EXSUDATIVAS, 

LIMPAS OU INFECTADAS, 

CRÔNICAS OU AGUDAS, 

SUPERFICIAIS OU PROFUNDAS 

E COM ODOR DESAGRADÁVEL. 

TAMANHO 6,5CM X 9,5CM. 

COM REGISTRO NA ANVISA 

Casex 

R$ 20,25 R$ 303,75 

 10,5cm x 

10,5cm.  

45 15 

Curativo de 

carvão 

ativado com 

prata. 

Tamanho 

CURATIVO DE CARVÃO 

ATIVADO COM PRATA, 

ESTÉRIL, COMPOSTO POR UMA 

CAMADA DE CARVÃO 

ATIVADO IMPREGADO COM 

PRATA INSERIDA NUM SACHÊ 

DE NÃO-TECIDO. INDICADO 

PARA FERIDAS EXSUDATIVAS, 

LIMPAS OU INFECTADAS, 

CRÔNICAS OU AGUDAS, 

SUPERFICIAIS OU PROFUNDAS 

E COM ODOR DESAGRADÁVEL. 

TAMANHO 6,5CM X 9,5CM. 

COM REGISTRO NA ANVISA 

Casex 
(OF.10,5x19C

M) 

R$ 37,50 R$ 562,50 

 20cm x 

20cm.  

46 15 

DESINCRU

STASTE 

enzimático c/ 

registro na 

ANVISA 

Desincrustante enzimático com 

estabilidade comprovada das 

Enzimas, que se traduz em ação 

rápida e eficácia superior na 

remoção de resíduos orgânicos, 

carga microbiana e biofilme, durante 

todo o período de validade da 

solução; fórmula com 5 enzimas e 

tensoativos sinérgicos que garantem 

a alta eficácia da limpeza, mesmo 

em presença de material biológico 

ressecado. Indicado para limpeza de 

instrumental médico-cirúrgico, 

endoscópios e artigos odontológicos. 

Poderoso 

R$ 23,45 R$ 351,75 

Uso em limpeza manual e 

automatizada com a mesma diluição, 

alta rentabilidade na diluição, 

produto biodegradável. COM 

REGISTRO NA ANVISA 
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47 100 

Detergente 

(sabão) para 

roupas 

hospitalares 

c/ registro na 

ANVISA 

Detergente em pó indicado na pré-

lavagem e lavagem de roupas 

brancas e de cores firmes com 

sujidades de leve a pesada em 

lavanderias de hospitais. Uso 

Institucional. COM REGISTRO NA 

ANVISA. 

Home Clean 
(Clean Lav 

Green) 

R$ 19,20 R$ 1.920,00 

49 10 

DIU 

(Dispositivo 

Intra 

Uterino) T 

DE COBRE 

Dispositivo de polietileno com 

formato em T, de pontas 

arredondadas com um cilindro de 

cobre aplicado em cada um de seus 

braços. Uma espiral de fio de cobre é 

enrolada em torno da haste do T e 

um fio duplo de polietileno branco é 

atado à sua extremidade. 

Optima 

R$ 110,45 R$ 1.104,50 

Medidas: dimensões do T são 36mm 

na direção vertical e 32mm na 

direção horizontal. 

Indicado como contraceptivo 

intrauterino para mulheres que não 

apresentam contra-indicações ao 

método e após receberem orientação 

apropriada sobre todos os métodos 

anticoncepcionais. Indicado para 

mulheres com profundidade uterina 

entre 6 e 9 cm. 

Processo de Esterilização: 

Esterilizado por Raio Gama. 

50 2 

Eletrodo 

Multifunção 

Descartável 

para 

Desfibrilado

r DEA 

CMOS 

DRAKE 

ADULTO  

As placas multifunção descartáveis 

para uso adulto são constituídas por 

um par de eletrodos pré-gelificados, 

auto adesivos, ambos equipados com 

cabo com um único conector bipolar 

para a ligação direta ou indireta ao 

desfibrilador/estimulador. A forma 

arredondada dos eletrodos contribui 

para reduzir o risco de 

desuniformidade  na densidade de 

corrente, sobretudo durante a 

descarga de desfibrilação, e, portanto 

de queimaduras da pele. O elevado 

isolamento dos materiais de proteção 

e o conector protegido limitam o 

perigo de micro choques elétricos 

indesejados. são embaladas em sacos 

herméticos de material opaco 

destinado a proteger o gel da luz e da 

umidade. 

Cmos Drake 

R$ 598,00 R$ 1.196,00 

As placas multifunção descartáveis 

são indicadas nas seguintes 

aplicações: Desfibrilação Externa, 

Cardioversão sincronizada 

transtorácica e/ o transesófaga, 

Eletro estimulação cardíaca 

temporária transtorácica (não 

invasiva), monitorização 
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eletrocardiográfica. As placas 

multifunção descartáveis permitem 

que o operador possa intervir com 

eficácia no tratamento dos 

problemas de ritmo relativos à 

aplicações acima mencionadas, sem 

o perigo de choques acidentais 

devidos ao uso de placas 

reutilizáveis de dotação normal. 

 Compatível com CMOS DRAKE. 

CASO CONTRÁRIO, SERÁ 

INUTILIZáVEL.  

51 2 

Eletrodo 

Multifunção 

Descartável 

para 

Desfibrilado

r DEA 

CMOS 

DRAKE  

INFANTIL 

As placas multifunção descartáveis 

para uso infantil são constituídas por 

um par de eletrodos pré-gelificados, 

auto adesivos, ambos equipados com 

cabo com um único conector bipolar 

para a ligação direta ou indireta ao 

desfibrilador/estimulador. A forma 

arredondada dos eletrodos contribui 

para reduzir o risco de 

desuniformidade na densidade de 

corrente, sobretudo durante a 

descarga de desfibrilação, e, portanto 

de queimaduras da pele. O elevado 

isolamento dos materiais de proteção 

e o conector protegido limitam o 

perigo de micro choques elétricos 

indesejados. são embaladas em sacos 

herméticos de material opaco 

destinado a proteger o gel da luz e da 

umidade. 
Cmos Drake 

R$ 598,00 R$ 1.196,00 

As placas multifunção descartáveis 

são indicadas nas seguintes 

aplicações: Desfibrilação Externa, 

Cardioversão sincronizada 

transtorácica e/ o transesófaga, 

Eletro estimulação cardíaca 

temporária transtorácica (não 

invasiva), monitorização 

eletrocardiográfica. As placas 

multifunção descartáveis permitem 

que o operador possa intervir com 

eficácia no tratamento dos 

problemas de ritmo relativos à 

aplicações acima mencionadas, sem 

o perigo de choques acidentais 

devidos ao uso de placas 

reutilizáveis de dotação normal. 

 Compatível com CMOS DRAKE. 

CASO CONTRÁRIO, SERÁ 

INUTILIZáVEL.  

52 10 

Eletrodos 

para ECG 

com adesivo 

condutor  

Eletrodo para monitorização 

cardíaca para procedimentos de curta 

ou longa duração; indicado para 

eletrocardiograma; garantia contra 

defeitos de fabricação ou materiais. 

Vital Cor 

R$ 31,45 R$ 314,50 
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Pacote com 100 unidades. 

55 500 

Equipo 

macrogotas 

com injetor 

lateral 

Equipo indicado para infusão de 

soluções parenterais estéreis; 

embalado individualmente em papel 

grau cirúrgico com filme 

termoplástico e selado 

termicamente; esterilizado a óxido 

de etileno; PVC flexível; tubo de 

1,50m com ponta perfurante e tampa 

protetora; pinça rolete e corta-fluxo; 

injetor lateral resistente; conector 

tipo luer universal; câmara 

gotejadora macrogotas com respiro 

de ar com filtro hidrófobo e 

bacteriológico; atóxico. Produto 

médico hospitalar de uso único. 

Labor Import 
 

R$ 0,88 R$ 440,00 

56 10 

ESCOVA 

CERVICAL  

DESCARTÁ

VEL  

Escova cervical composta de haste 

plástica cilíndrica com 16 cm e 

cerdas de nylon com formato 

levemente cônico com 2 cm de 

comprimento, no total 18 cm. As 

cerdas são dispostas em 

aproximadamente 13 níveis 

paralelos da base ao ápice, tendo 

diâmetro maior, determinado pelas 

cerdas da base do cone, de 0,7 cm e 

o diâmetro menor, correspondente às 

cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm.  

Cral 

R$ 13,70 R$ 137,00 

EMBALAGEM COM 100 

UNIDADES  

  

58 1 
Espaçador 

Valvulado – 

GRANDE 

Indicado para pacientes com asma e 

bronquite; melhora a técnica de 

inalação do medicamento spray 

(bombinha); aumenta a deposição 

pulmonar do medicamento; O 

espaçador valvulado foi desenhado 

para ajudar e melhorar a técnica de 

aplicação de medicamento spray 

através de inalador dosimetrado 

(MDI) ou comumente conhecido 

com "bombinha"; encaixe universal 

(compatível com todas as 

"bombinhas de mercado); máscara - 

grande - macias e atóxicas; válvula 

em silicone, unidirecional no bocal; 

capacidade de 250 ml. Tamanho da 

máscara: grande 

Inal-Air 

R$ 31,00 R$ 31,00 
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59 1 
Espaçador 

Valvulado – 

MÉDIO  

Indicado para pacientes com asma e 

bronquite; melhora a técnica de 

inalação do medicamento spray 

(bombinha); aumenta a deposição 

pulmonar do medicamento; O 

espaçador valvulado foi desenhado 

para ajudar e melhorar a técnica de 

aplicação de medicamento spray 

através de inalador dosimetrado 

(MDI) ou comumente conhecido 

com "bombinha"; encaixe universal 

(compatível com todas as 

"bombinhas de mercado); máscara -  

macias e atóxicas; válvula em 

silicone, unidirecional no bocal; 

capacidade de 250 ml. Tamanho da 

máscara: médio 

Inal-Air 

R$ 31,00 R$ 31,00 

60 1 
Espaçador 

Valvulado – 

PEQUENO 

Indicado para pacientes com asma e 

bronquite; melhora a técnica de 

inalação do medicamento spray 

(bombinha); aumenta a deposição 

pulmonar do medicamento; O 

espaçador valvulado foi desenhado 

para ajudar e melhorar a técnica de 

aplicação de medicamento spray 

através de inalador dosimetrado 

(MDI) ou comumente conhecido 

com "bombinha"; encaixe universal 

(compatível com todas as 

"bombinhas de mercado); máscara - 

macias e atóxicas; válvula em 

silicone, unidirecional no bocal; 

capacidade de 250 ml. Tamanho da 

máscara: pequeno 

Inal-Air 

R$ 31,00 R$ 31,00 

62 50 

Esparadrapo 

impermeável 

10cm x 

4,5mts  

Esparadrapo impermeável 10 cm x 

4,5 mts. composto de tecido 100% 

algodão com resina acrílica 

impermeabilizante; fácil de rasgar e 

de excelente flexibilidade; deve 

possuir ampla gama de utilização 

dentro do ambiente hospitalar, como 

fixação de curativos, sondas, drenos, 

cateteres, dispositivos de infusão 

intravenosa, bandagens, janelas em 

aparelhos gessados, aparelhos 

extensores ortopédicos (tração 

cutânea) etc. Enrolado em carretéis 

plásticos, com abas, protegidos 

também por capas , que mantém a 

integridade do produto. 

Missner 

R$ 5,95 R$ 297,50 
Garantia contra defeitos de 

fabricação ou materiais.  

63 10 
Espátula de 

Ayre  

Espátula de Ayre instrumento 

utilizado em exames ginecológicos 

para a obtenção do material cérvico-

vaginal (colo do útero). 

Características do produto: material 

Theoto 

R$ 5,20 R$ 52,00 
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não estéril, de uso médico, 

descartável e uso único; madeira de 

reflorestamento e validade: 5 anos. 

Pacote com 100 unidades.  

64 200 

Espéculo 

vaginal 

descartável 

tamanho G 

Espéculo Vaginal  descartável sem 

lubrificação deve vir parafuso 

inserido, facilitando a realização do 

exame. 

Cral 

R$ 0,84 R$ 168,00 

65 800 Unid. 

Espéculo 

vaginal 

descartável 

tamanho M 

Espéculo Vaginal  descartávelsem 

lubrificação deve vir parafuso 

inserido, facilitando a realização do 

exame. 

Cral 

R$ 0,77 R$ 616,00 

66 200 UNID. 

Espéculo 

vaginal 

descartável 

tamanho P 

Espéculo Vaginal descartável sem 

lubrificação deve vir parafuso 

inserido, facilitando a realização do 

exame.  

Cral 

R$ 0,72 R$ 144,00 

69 01 Unid. 
ESTESIOM

ETRO 

Kit de Monofilamentos para teste de 

sensibilidade. 

CARACTERÍSTICAS: Dotado de 

seis canetas com filamentos de 

diferentes calibres. ITENS 

INCLUSOS: Acompanha uma 

caneta reserva 

Sorri 

R$ 392,00 R$ 392,00 

83  10 Litros 
Gel para 

ultrassom 

Gel sem essência e sem corante. 

Meio de contato para transmissão 

ultra-sônica, solúvel em água, 

facilmente removível, não 

gorduroso, não escorre, não mancha, 

não irrita a pele, bom rendimento e 

excelente condutividade sônica. 

Auxilia na conservação dos 

transdutores. 

Carbogel 

R$ 4,80 R$ 48,00 

Composição: carbômero, água 

deionizada, conservante, umectante, 

alcalinizante e sequestrante. Isento 

de sal (NaCl). Validade: 2 anos. 

84 02 Unid. Goniômetro 

Aparelho utilizado para medir 

amplitude articular, a mensuração 

goniométrica da flexão e da extensão 

de uma articulação é uma técnica 

simples e que fornece informações 

adicionais aos clínicos ou aos 

pesquisadores quanto ao grau de 

alteração articular e quanto à 

evolução pós-operatória de pacientes 

ortopédicos.  Produto feito de 

material rígido e translúcido 

utilizado em avaliação de 

fisioterapia.  

Carci 

R$ 66,00 R$ 132,00 
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85  10 Caixas 
Hidrocolóide 

placa 15 cm 

x 20 cm. 

Hidrocolóide placa é composto por 

uma camada interna autoadesiva 

hipoalergênica, contendo 

hidrocolóide (CMC-

carboximetilcelulose sódica), poli-

isobutileno e conservantes, uma 

camada externa de filme de 

poliuretano e um liner, composto por 

papel siliconado. 

Casex 

R$ 180,00 R$ 1.800,00 

INDICADO PARA O 

TRATAMENTO DE FERIDAS 

COM LEVE A MODERADA 

EXSUDAÇÃO, COMO 

ABRASÕES E LACERAÇÕES 

SUPERFICIAIS, RACHADURAS 

DA PELE, ÚLCERAS DE PERNA 

(VENOSAS, ARTERIAIS E 

MISTAS), ÚLCERAS 

DIABÉTICAS E POR PRESSÃO 

(PARCIAL E TOTAL), 

PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR 

PRESSÃO, EXCISÕES 

DERMATOLÓGICAS, ÁREAS 

DOADORAS, INCISÕES 

CIRÚRGICAS E FERIDAS 

EXTERNAS CAUSADAS POR 

TRAUMAS. 

86  10 Caixas 

Hidrocolóide 

placa Extra 

Fino 10 cm x 

10 cm 

Hidrocolóide placa é composto por 

uma camada interna autoadesiva 

hipoalergênica, contendo 

hidrocolóide (CMC-

carboximetilcelulose sódica), poli-

isobutileno e conservantes, uma 

camada externa de filme de 

poliuretano e um liner, composto por 

papel siliconado. 

Casex 

R$ 75,00 R$ 750,00 

INDICADO PARA O 

TRATAMENTO DE FERIDAS 

COM LEVE A MODERADA 

EXSUDAÇÃO, COMO 

ABRASÕES E LACERAÇÕES 

SUPERFICIAIS, RACHADURAS 

DA PELE, ÚLCERAS DE PERNA 

(VENOSAS, ARTERIAIS E 

MISTAS), ÚLCERAS 

DIABÉTICAS E POR PRESSÃO 

(PARCIAL E TOTAL), 

PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR 

PRESSÃO, EXCISÕES 

DERMATOLÓGICAS, ÁREAS 

DOADORAS, INCISÕES 

CIRÚRGICAS E FERIDAS 

EXTERNAS CAUSADAS POR 

TRAUMAS. 

87 50 Tubos 
hidrogel com 

AGE 

É um gel estéril destinado ao 

tratamento de feridas que possui em 
Curatec 

R$ 112,00 R$ 5.600,00 
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tubo DE 30 

GR 

sua formulação água deionizada, 

propilenoglicol e óleos de origem 

vegetal, capaz de promover 

hidratação da ferida, mantendo um 

ambiente úmido ideal para 

cicatrização e para o desbridamento 

autolítico. Este processo de 

hidratação alivia a dor pela 

umidificação das terminações 

nervosas expostas na ferida. O 

produto é um curativo primário, não 

aderente e fácil de aplicar que 

preserva o tecido de granulação 

recém-formado durante as trocas de 

curativos, pois é removido 

facilmente pela irrigação da ferida 

com solução fisiológica.  A 

esterilização é realizada por radiação 

gama de Cobalto 60.  

88  50 Tubos 

Hidrogel 

com alginato   

É um gel constituído por água 

purificada, propilenoglicol, 

carbômero 940, trietanolamina, 

alginato de cálcio e sódio, 

conservantes e carboximetilcelulose 

que promove o ambiente úmido 

ideal para a cicatrização através da 

hidratação da ferida, conduzindo ao 

desbridamento autolítico ou 

facilitando o desbridamento 

mecânico. É um curativo primário, 

absorvente, não estéril, transparente 

e viscoso. 

Casex 

R$ 8,25 R$ 412,50 

tubo de 25 

gR 

Indicado para o tratamento de 

feridas secas, pouco úmidas e de 

média exsudação, com presença de 

tecido inviável (necrose e esfacelo) e 

também para o estímulo da 

granulação e da epitelização através 

do meio úmido. Pode ser aplicado 

em feridas de qualquer etiologia, 

infectadas ou não.  

91 01 Unid. 
Imobilizador 

de cabeça 

infantil 

IMOBILIZADOR DE CABEÇA 

INFANTIL PRODUZIDO EM ABS 

E PRESO COM VELCRO AO 

TECIDO QUE REVESTE A 

PRANCHA, COM DOIS CINTOS 

DE IMOBILIZAÇÃO 

REGULÁVEIS PARA TESTA E 

QUEIXO, RESISTENTE A 

IMPACTOS COM ORIFÍCIO 

AURICULAR DE 80MM PARA 

VERIFICAÇÃO DE 

SANGRAMENTO, MATERIAL 

DE ESPUMA DE VINIL 

EMBORRACHADA, 

IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. 

BASE FIXADA NA PRANCHA 

Tecnimed 

R$ 138,90 R$ 138,90 
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MEDINDO 39 X 24CM. 

LATERAIS FIXADAS NA BASE 

23X13X5CM. COR: AMARELA. 

REGISTRO NA ANVISA 

94  01 Caixa 
Lâmina 

Bisturi 

Estéril Nº 15  

Lâmina de bisturi nº 15 utilizadas 

para corte de pele,tecidos e retirada 

de pontos em procedimentos 

cirúrgicos; grande resistência à 

corrosão e perda de afiação; 

mantêm-se estéreis preservando a 

integridade asséptica do produto; 

confeccionadas em aço carbono; 

esterilizadas por exposição a Raios 

Gama; embaladas individualmente 

em material aluminizado com 

Registro na ANVISA. Caixa com 

100 unidades. 

Solidor 

R$ 22,00 R$ 22,00 

95  01 Caixa 
Lâmina 

bisturi 

estéril nº 23  

Lâmina de bisturi nº 23 utilizadas 

para corte de pele,tecidos e retirada 

de pontos em procedimentos 

cirúrgicos; grande resistência à 

corrosão e perda de afiação; 

mantêm-se estéreis preservando a 

integridade asséptica do produto; 

confeccionadas em aço carbono; 

esterilizadas por exposição a Raios 

Gama; embaladas individualmente 

em material aluminizado com 

Registro na ANVISA. Caixa com 

100 unidades. 

Solidor 

R$ 22,00 R$ 22,00 

96 30 Caixas 

Lanceta 

para coleta 

de sangue 

capilar 

Lanceta para coleta de sangue 

capilar CONFECCIONADA EM 

PLÁSTICO RÍGIDO E COM 

DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO 

AUTOMÁTICA DA AGULHA 

(CAIXA C/ 100 UNIDADES). Deve 

atender à NR32. não permite o 

reaproveitamento, com sistema de 

disparo: ativada por contato e 

descarte seguro. 

Cral 

R$ 19,25 R$ 577,50 

97  100 Rolos 
Lençol de 

papel 

50x50mts 

LENÇOL de Papel 

DESCARTÁVEL HOSPITALAR 

50X50MTS BRANCO. 
Surgyplast 

R$ 5,78 R$ 578,00 

98 300 Unid. 

Lençol 

descartável 

em TNT com 

elástico para 

maca 

Lençol descartável confeccionado 

em tecido não tecido (TNT) 100% 

polipropileno; não estéril; ndicado 

para coberturas de colchões e macas 

no segmento médico hospitalar com 

a finalidade de proteção, impedindo 

a passagem de fluídos orgânicos e 

outros líquidos que possivelmente 

possa contaminar o paciente, a maca 

ou colchão. Uso único. 

Jarc 

R$ 0,84 R$ 252,00 

100 01 Unid. LUPA 

Lupa de haste ergonômica, lente Ø 

15 mm : aumento: 10 x. 
Lematt 

R$ 120,00 R$ 120,00 
(PARA ATENDER AS NORMAS 

DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
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NA CME) 

118 10 Pacotes 

Papel 

crepado p/ 

esterilização  

30x30cm 

Papel crepado para esterilização que 

oferece barreira microbiana eficaz 

através da porosidade; eficiente na 

filtração bacteriana; de fácil 

utilização conforme técnica 

universal de empacotamento; 

maleável, resistente a ruptura, rasgo 

e estouro; biodegradável e 

incinerável; atóxico e não irritante; 

proporciona segurança e prazo 

superior de esterilização, se 

comparado, ao tecido de algodão ou 

ao papel Kraft; confeccionado em 

100% celulose; produto com 

validade e Registro na Anvisa. 

PACOTE COM 500 UNIDADES. 

Hospflex 

R$ 59,40 R$ 594,00 

119 10 Rolos 

PAPEL 

GRAU 

CIRÚRGIC

O 15cm x 

100mts. 

Rolo de esterilização – Bobinas lisas 

produzidas em papel grau cirúrgico e 

filme laminado ( 

poliéster/polipropileno); dotado de 

indicadores químicos que mudam de 

cor após o processo de esterilização. 

Rolo de 100mts. Tamanho: 15cm X 

100m 

Politex 

R$ 64,90 R$ 649,00 

REGISTRO NA ANVISA  

  

120 10 Rolos 

PAPEL 

GRAU 

CIRÚRGIC

O 20cm x 

100mts. 

Rolo de esterilização – Bobinas lisas 

produzidas em papel grau cirúrgico e 

filme laminado ( 

poliéster/polipropileno); dotado de 

indicadores químicos que mudam de 

cor após o processo de esterilização. 

Rolo de 100mts. Tamanho: 20cm X 

100m 

Politex 

R$ 88,50 R$ 885,00 

REGISTRO NA ANVISA  

  

121 10 Rolos 

PAPEL 

GRAU 

CIRÚRGIC

O 5cm x 

100mts.  

Rolo de esterilização – Bobinas lisas 

produzidas em papel grau cirúrgico e 

filme laminado ( 

poliéster/polipropileno); dotado de 

indicadores químicos que mudam de 

cor após o processo de esterilização. 

Rolo de 100mts. Tamanho:  5cm X 

100m 

Politex 

R$ 22,50 R$ 225,00 

REGISTRO NA ANVISA  

  

122 10 Rolos 

Papel p/ 

realização de 

ECG 

compatível 

com o 

equipamento 

Bionet 

Cardiocare 

Papel para realização de ECG 

termosensível, reticulado, 216 mm x 

30 mts. para uso em 

eletrocardiógrafo compatível com a 

marca Bionet como Cardiocare 2000 

e Cardio Touch 3000. Fabricado 

com matérias primas de alta 

qualidade, este papel proporciona 

Libewa 

R$ 169,40 R$ 1.694,00 
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2000 ótima sensibilidade para impressão 

térmica e excelente fixação. Pacote 

com 10 rolos. 

123  01 Caixa 

Papel p/ 

realização de 

ECG 

compatível 

com o 

equipamento 

DIXTAL 

PAPEL P/ REALIZAÇÃO DE ECG 

COMPATÍVEL COM O 

EQUIPAMENTO DIXTAL. PAPEL 

EM FORMATO A4 COM BLOCO 

DE 1.000 FOLHAS. 

Libewa 

R$ 99,10 R$ 99,10 

124 01 Pacote 

PAPEL SMS 

INVOLUCR

O 90 X 90 

CM (40 GR) 

C/50 

unidades 

Papel confeccionado em Spundbond, 

Meltblown, Spundbond (SMS), 

resistente a rasgos e perfurações. 

Indicado como embalagem 

invólucro para proteger 

instrumentais cirúrgicos e materiais 

no processo de ESTERILIZAÇÃO a 

vapor, óxido de etileno ou plasma de 

peróxido de hidrogênio. Embalagem 

que assegura a integridade do 

material a ser esterilizado, 

garantindo sua proteção quanto à 

ação de agentes externos. Cor: Verde 

ou azul. Pacote c/ 

Polar Fix 

R$ 59,90 R$ 59,90 

50 unidades. ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS: Dimensões: 90x90cm; 

Registro ANVISA; Validade: 5 

anos. 

136 04 Unid.  

Porta 

Algodão 

Limpo com 

Mola 10x08 

cm 

Fabricado em aço inox, Dimensões: 

10 x 08 cm (Altura x Diâmetro) 

Cassiflex 
(OF.8x8) 

R$ 72,15 R$ 288,60 

141 01 Unid. 
Rolo de 

Espuma - 20 

cm x 60 cm 

Indicado para melhor 

posicionamento do paciente ao 

realizar a terapia. 

Só Espuma 

R$ 116,80 R$ 116,80 

COR: azul escuro 

CARACTERÍSTICAS: 

Confeccionado em espuma de alta 

densidade com revestimento em 

courvin. 

144  100 Unid. Scalp nº 21 

Dispositivo de uso único, 

descartável, calibre 21G; embalado 

unitariamente em blister, estéril, 

pronto para o uso; comercializado 

em caixas contendo 50 unidades; 

protetor da agulha; asas de 

empunhadura/fixação; tubo vinílico 

transparente, atóxico e apirogênico; 

conector fêmea Luer-LokTM 

codificado por cores; paredes finas. 

Produto com validade. É indicado na 

Terapia Intravenosa Periférica, para 

infusões de curta duração e 

procedimentos de coleta de sangue. 

Cor: verde 

Cral 

R$ 0,19 R$ 19,00 
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145  200 Unid. Scalp nº 23 

Dispositivo de uso único, 

descartável, calibre 23G; embalado 

unitariamente em blister, estéril, 

pronto para o uso; comercializado 

em caixas contendo 50 unidades; 

protetor da agulha; asas de 

empunhadura/fixação; tubo vinílico 

transparente, atóxico e apirogênico; 

conector fêmea Luer-LokTM 

codificado por cores; paredes finas. 

Produto com validade. É indicado na 

Terapia Intravenosa Periférica, para 

infusões de curta duração e 

procedimentos de coleta de sangue. 

Cor: azul 

Cral 

R$ 0,19 R$ 38,00 

146  200 Unid. Scalp nº 25 

Dispositivo de uso único, 

descartável, calibre 25G; embalado 

unitariamente em blister, estéril, 

pronto para o uso; comercializado 

em caixas contendo 50 unidades; 

protetor da agulha; asas de 

empunhadura/fixação; tubo vinílico 

transparente, atóxico e apirogênico; 

conector fêmea Luer-LokTM 

codificado por cores; paredes finas. 

Produto com validade. É indicado na 

Terapia Intravenosa Periférica, para 

infusões de curta duração e 

procedimentos de coleta de sangue. 

Cor: laranja 

Cral 

R$ 0,19 R$ 38,00 

147  100 Unid. Scalp nº 27 

Dispositivo de uso único, 

descartável, calibre 27G; embalado 

unitariamente em blister, estéril, 

pronto para o uso; comercializado 

em caixas contendo 50 unidades; 

protetor da agulha; asas de 

empunhadura/fixação; tubo vinílico 

transparente, atóxico e apirogênico; 

conector fêmea Luer-LokTM 

codificado por cores; paredes finas. 

Produto com validade. É indicado na 

Terapia Intravenosa Periférica, para 

infusões de curta duração e 

procedimentos de coleta de sangue. 

Cor: marron 

Solidor 

R$ 0,21 R$ 21,00 

148  05 Litros 
Schiller c/ 

registro na 

ANVISA 

Solução para teste colposcópico para 

pesquisa de células displásicas ou 

carcinomatosas de colo uterino, 

servindo como diagnóstico de 

neoplasias uterinas. 

Antares 

R$ 34,00 R$ 170,00 

167 05 Unid. 

Tesoura 

curva ponta 

fina 14cm 

em aço 

inoxidável 

Tesoura reta ponta fina 14 CM 

confeccionada em Aço Inoxidável 

AISI-420. 

ABC 

R$ 18,90 R$ 94,50 

Certificações de Padrões 

Internacionais de Qualidade, Normas 

da ABNT, CE. 

REG. MS. 
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168 05 Unid. 

Tesoura reta 

ponta fina 

10cm em aço 

inoxidável 

Tesoura reta ponta fina 10 CM 

confeccionada em Aço Inoxidável 

AISI-420. 
ABC (OF.15 

CM) 

R$ 18,90 R$ 94,50 

Certificações de Padrões 

Internacionais de Qualidade, Normas 

da ABNT, CE. 

REG. MS. 

169 05 Unid. 

Tesoura reta 

ponta fina 

16cm em aço 

inoxidável 

Tesoura reta ponta fina 16 CM 

confeccionada em Aço Inoxidável 

AISI-420. 

ABC 

R$ 26,90 R$ 134,50 

Certificações de Padrões 

Internacionais de Qualidade, Normas 

da ABNT, CE. 

REG. MS. 

170  100 Unid. 
Teste Bowie 

& Dick 

PACOTE PRONTO PARA USO, 

UTILIZADO PARA 

MONITORAMENTO DIÁRIO DO 

SISTEMA DE PRÉ-VÁCUO EM 

AUTO- CLAVES A VAPOR COM 

BOMBA DE VÁCUO, 

IDENTIFICANDO A PRESENÇA 

DE AR NO INTERIOR DOS 

PACOTES, CAUSADO POR 

FALHAS DURANTE O 

PROCESSO DE REMOÇÃO DE 

AR OU NA PENETRAÇÃO 

EFICAZ DO VAPOR, INDICADO 

PELA MUDANÇA DE COR DO 

INDICADOR QUÍMICO 

EXISTENTE NO PACOTE (DE 

AZUL P/ ROSA). 

Cleantest 

R$ 21,00 R$ 2.100,00 

189 04 Unid. 

Válvula 

Reguladora 

com 

fluxômetro 

para 

Cilindro de 

Oxigênio 

Válvula Reguladora com fluxômetro 

para cilindro de oxigênio, conexões 

padrão ABNT NBR 11725 e 11906. 

Protec 

R$ 229,00 R$ 916,00 

Especificações técnicas: manômetro 

de alta pressão com escala de 0 a 

300 Kgf/cm2;  entrada com filtro em 

bronze sinterizado; pressão fixa de 

3,5 Kgf/cm2; válvula de segurança; 

fluxômetro; fabricado em metal 

cromado  com garantia de fábrica. 

 

 

QUADRO 02 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA EXERCÍCIO DE 2018 

Item Quant. Unid. Descrição do Produto 
Marca 

Valor 
Unitário 

Valor Global 

5 3 Caixa 

Agulha gengival 30g longa, descartável, 

tribiselada, siliconada, estéril, embalada 

individualmente, p/ anestesia local – caixa 

c/ 100 unid. 

 Lamedid R$ 30,29 R$ 90,87 

6 2 Unid. 
Alavanca Seldin reta adulto – Similar: 

Golgran 
 ABC R$ 25,50 R$ 51,00 

59 2 Unid. Contra-ângulo D700  Calu R$ 300,00 R$ 600,00 
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64 2000 Unid. 

Escova dental ADULTA com cabeça 

pequena e cerdas médias COM CAPA 

PROTETORA das cerdas 

 MedFio R$ 0,74 R$ 1.480,00 

65 1.000 Unid. 

Escova dental infantil, cabeça pequena, 

cerdas macias e com CAPA PROTETORA 

das cerdas 

 MedFio R$ 0,65 R$ 650,00 

72 30 Pacote 

Gorro cirúrgico descartável sanfonado, com 

elástico em todo o perímetro do gorro – 

pacotes c/ 100 unid. 

 Talge R$ 5,60 R$ 168,00 

102 3 Unid. 

Resina composta micro-hibrida universal p/ 

dentes anteriores e posteriores, 

fotopolimerizável e radiopaca, matriz 

orgânica bis gma e tegdma e matriz 

inorgânica de zircônia/sílica c/ 84,5% em 

peso e 66% em volume. Tamanho médio de 

partículas 0,06 micrometros – seringa c/ 4g. 

Cor B1 Similar: Z100 

 3M R$ 45,60 R$ 136,80 

119 2 

Embalag

em com 

10 ml 

Verniz de flúor eficaz na prevenção e 

tratamento de lesões incipientes de cárie e 

outras desmineralizações do esmalte e 

dentina. Contém 22.600 ppm de fluoreto de 

sódio. Pode ser aplicado com pincel 

descartável, aplicador descartável com 

ponta de algodão ou sonda. Fixa-se 

rapidamente em contato com a saliva. 

Similar: verniz de flúor Duraphat – Colgate 

Colgate  R$ 255,00 R$ 510,00 

       
       QUADRO 03 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RX ODONTOLÓGICO PARA EXERCÍCIO DE 2018 

Item PRODUTO Quant. DESCRIÇÃO 
Marca 

Valor 
Unitário Valor Global 

1 

Avental de 

chumbo com 

protetor de 

tireoide - 

ADULTO 

1 

Avental de borracha plumbífera ADULTO 

c/ protetor de tireoide para uso profissional. 

Tamanho 100x60 cm c/ 0,25mm PB e com 

acabamento em corino resistente. 

 NMartins R$ 509,00 R$ 509,00 

2 

Avental de 

chumbo com 

protetor de 

tireoide - 

INFANTIL 

1 

Avental de borracha plumbífera  

INFANTIL c/ protetor de tireoide para uso 

profissional. Tamanho 60x50 cm c/ 

0,25mm PB e com acabamento em corino 

resistente. 

 NMartins R$ 279,00 R$ 279,00 

9 

Moldura para 

radiografias - 

INFANTIL 

20 

Ficha de raio x com 02 espaços para filme 

radiográfico INFANTIL. Embalagem c/ 

100 unidades. Dimensões: 11cm x 8cm. 

Papel: Off set 240 gramas. 

 DMS R$ 29,90 R$ 598,00 

 

Parágrafo Único - Os preços ajustados nesta ATA só serão revistos, com base no Art. 65 da Lei nº 

8.666/93. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO 

 

5.1 - O FORNECIMENTO só será de forma parcelada, conforme necessidade da Secretaria Municipal de 

Saúde e Saneamento, mediante a apresentação de NAF (Nota de Autorização de Fornecimento) parcial 

devidamente datada e assinada pelo responsável, constando o quantitativo a ser fornecido, local e horário 

de entrega, valor unitário e valor total. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA 

 

6.1 - Local e horário de entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA: PRAÇA SÃO 

SEBASTIÃO, Nº 440, CENTRO, MORRO DA GARÇA/MG, NO HORÁRIO DE 7:00 ÀS 12:00 E DE 

13:00 ÀS 16:00 HORAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EXCETO FERIADOS. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

7.1 – A Nota Fiscal será emitida pelo FORNECEDOR em inteira conformidade com as exigências legais e 

contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias 

e/ou previdenciárias. 

 

7.2 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Morro da Garça, situada na Praça São 

Sebastião, nº 440 – Centro, em Morro da Garça, Minas Gerais, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em 

condições de liquidação de pagamento. 

 

7.3 – No caso de não pagamento, no prazo, por culpa da Administração, a parcela devida será atualizada 

monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a 

variação “pro rata tempere” do INPC. 

 

7.4 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao 

pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 

CLÁUSULA OITAVA – DA DECLARAÇÃO 

 

8.1 – O FORNECEDOR declara, por esta e na melhor forma de direito, estar devidamente habilitada para 

prestar os fornecimentos ora contratados, assumindo, em consequência, todos os riscos e obrigações 

decorrentes desta Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1- As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das dotações orçamentárias nº 

 

02.008.002.10.302.0010.2119-3.3.3.90.30.00.00 - Ficha 508 

                        

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

 

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser alterada de conformidade com o disposto na Lei 

8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 

11.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida por ambas as partes, a partir de 

comunicação escrita, com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias. 

 

Parágrafo Único: É vedado ao FORNECEDOR ceder ou transferir a presente Ata de Registro de Preços. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

12.1 – Entregar o objeto licitado conforme especificações desta ATA, e em consonância com a proposta de 

preços apresentada pelo fornecedor. 

 

12.2 – Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

  

12.3 – Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo ORGÃO 

GERENCIADOR; 

  

12.4 – Arcar com eventuais prejuízos causados ao ORGÃO GERENCIADOR e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto desta ATA; 

 

12.5 – Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, 

que correrão por conta exclusiva do FORNECEDOR; 

 

12.6 – Responsabilizar-se pela carga e descarga do produto; 

 

12.7 – Constar na Nota Fiscal, dados bancários e considerar razão social da Prefeitura “MUNICÍPIO DE 

MORRO DA GARÇA”. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

13.1 – Indicar o(s) responsável (eis) para a emissão da requisição; 

 

13.2 - Emitir NAF (Nota de Autorização de Fornecimento), devidamente datada assinada, devendo constar 

da mesma a quantidade, especificação e local de entrega; 

 

13.3 - Efetuar pagamento mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, tendo a Administração o 

prazo de até 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento. 

 

13.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução contratual em conformidade com o artigo 67, da Lei nº 

8.666/93. 

 

13.5 – Indicar o Secretario  Ata de Registro de Preços; 

 

13.6 – Comunicar ao FORNECEDOR sobre irregularidade no fornecimento do medicamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA MULTA 
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14.1 – Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da Ata de 

Registro de Preços. 

14.2 - pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, o FORNECEDOR fica sujeito às 

seguintes penalidades: 

  

14.2.1 - Pelo atraso injustificado na entrega do objeto contratual: 

  

14.2.1.1 - até 01 (um) dia, multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da obrigação; 

  

14.2.1.2 - superior a 01 (um) dia, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de 

Preços; 

  

14.2.1.3 - pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 30% (trinta por cento), calculada sobre o 

valor do objeto não entregue. 

14.2.2 - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, quando da inexecução ocasionar prejuízos a Administração; 

 

14.2.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

14.3 – Se o FORNECEDOR deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar 

o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no processo 

licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas 

nesta Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.  

14.4 – A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:  

I – descumprimento das determinações necessárias a regularização das faltas ou defeitos observados na 

entrega dos produtos. 

II – outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços da Secretaria 

Municipal de Saúde e Saneamento, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.  

14.5 – A penalidade de suspensão será cabível quando o FORNECEDOR participar do certame e for 

verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a Administração Pública. Caberá, ainda, a 

suspensão, quando o FORNECEDOR, por descumprimento de cláusula editalícia, tenha causado 

transtornos para o Município de Morro da Garça. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA NOVAÇÃO 

15.1- Toda e qualquer tolerância por parte do Município de Morro da Garça, na exigência do cumprimento 

do presente Ata de Registro de Preços não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva 

obrigação, podendo a mesma ser a qualquer tempo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1 – Integram esta ATA, o Edital do Pregão Presencial nº 07/2018 e seus anexos e a proposta de preços 

do fornecedor independente da transcrição. 
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16.2 – A existência de preços registrados não obriga o Município de Morro da Garça a firmar as 

contratações que deles poderão advir. 

 

16.3 - Em caso de não aceitação, fica o FORNECEDOR obrigado a substituir os produtos, sem custo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida pela Secretaria requisitante.  

16.4 – Os produtos serão recebidos provisoriamente, o recebimento definitivo será feito após a verificação 

das especificações, qualidade, quantidade, validade e consequentemente aceitação, no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar do recebimento provisório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

 

17.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Curvelo/MG, com renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja para dirimir sobre quaisquer questões oriundas do presente Ata de Registro de Preços. 

 

E, por acharem de pleno acordo entre si, justas e contratadas, firmam as partes a presente Ata de Registro 

de Preços, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, obrigando-se por si e/ou seus 

sucessores ao fiel cumprimento, tudo para que produza seus jurídicos efeitos. 

 

 

 

Morro da Garça (MG), 09 de abril de 2018. 

 

 

 

 

__________________________________ 

JOSÉ MARIA DE CASTRO MATOS 

PREFEITO MUNICIPAL 
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