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MINUTA DE EDITAL COM ITEM COTA PRINCIPAL, ITEM COTA RESERVADA 
ME/EPP E ITENS EXCLUSIVOS ME/EPP  - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 - Processo 
Administrativo n.1681/2021 
 
PREAMBULO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MT, torna 
público que realizará licitação,PARA REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, COM ITENS COTA PRINCIPAL, ITENS COTA RESERVADA 
ME/EPP E ITENS EXCLUSIVOS ME/EPP, do tipo de disputa ABERTO E FECHADO, através 
do site www.bll.org.br “acesso identificado”, por meio  de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
nomeada por força das disposições contidas na Portaria n 002/2021 do dia19 de Janeiro de 2021, 
sediado na Avenida Coronel Botelho n. 458, com critério de julgamento menor preço por item, 
sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço item,  nos termos da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 
7892, de 23 de janeiro e 2013, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto 
n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  
 
1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de insumo médico hospitalar para atender as 
necessidades das unidades de saúde do Município de Nossa Senhora do Livramento, de 
acordo, com as quantidades e especificações, estabelecidas neste instrumento e seus 
anexos, TR – ANEXO I. 
 

1.2. A licitação será dividida em item, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 

1.4. Da justificativa e objetivo para contratação deste objeto está previsto no TR – ANEXO I. 
 

1.5. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, conforme previsão no TR – ANEXO 
I. 

 
1.6. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, conforme previsão no 

TR – ANEXO I. 
 

1.7. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no sistema bll  
e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão estas. 
1.7.1. Mesmo em caso de expressa contradição entre as especificações acima citadas, não se 
alegará indução ao erro, devendo o licitante se atentar unicamente às descrições do objeto 
contidas neste Edital e Termo de Referência. 
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1.8. Foi elaborado pela Secretaria de Municipal de Saúde, o Termo de Referência nº 
018/2021, constante às fls. 01 a 463, do Processo nº 2425/2021, o qual servirá de base para 
todo o procedimento licitatório. 
 

1.8. As quantidades expressas no ANEXO I são estimativas e representam a previsão do órgão 
participante pelo prazo de 12 (doze) meses, todavia, o Sistema de Registro de Preço não 
obriga a aquisição da quantidade registrada, as quais serão adquiridas de acordo com a 
necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Saúde, mediante a expedição de 
ordem de compra/nota de empenho. 
 

1.9. As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste edital e 
das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral 
cumprimento da Ata de Registro de Preços. 

 
2. DA RETIRADA  DO EDITAL, DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DATA DE 
ABERTURA 

2.1. LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases através 
do Sistema BLL Compras (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - 
www.bllcompras.org.br.  A utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações 
e Leilões do Brasil está consubstanciada nos § 2º e 3º do Artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de 
julho de 2002.  Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 
(DF). 

2.2. EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se 
disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico www.bllcompras.org.br ou pelo 
sitio do município https://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br/. Maiores informações e 
esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio no 
Departamento de Licitações, situado à Avenida Coronel Botelho n. 458 – Centro – Prefeitura 
Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, nos dias úteis de segunda a sexta-feira, no 
horário das 07:00 horas às 13:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do 
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados: Telefone: 65 
3351-1200, e-mail licitacao@livramento.mt.gov.br. 
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RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir do dia 29 de julho de 2021, às 10:00 horas - 
(horário de Brasília - DF). 
 
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: dia 11 de agosto de 2021, às 09:00 horas - 
(horário de Brasília - DF). 
 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 11 de agosto de 2021, às 09:30 horas - 
(horário de Brasília - DF). 
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 11 de agosto de 2021, às 10:30 horas - 
(horário de Brasília - DF). 

 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária, 
prevista no orçamento para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 

3.1. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
3.1.1. A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

Secretaria Recurso 
Projeto 

Atividade Ficha 
Natureza de 

Despesa Fonte 

SAÚDE PRÓPRIO 
02067- Manutenção das 
Atividades Hospitalares 

260 3.3.90.30 102 

SAÚDE PRÓPRIO 
02086 – Manutenção da 

Farmácia Básica 
272 3.3.90.30 102 

SAÚDE ESTADUAL 
02086 – Manutenção da 

Farmácia Básica 
273 3.3.90.30 142 

SAÚDE FEDERAL 
02086 – Manutenção da 

Farmácia Básica 
274 3.3.90.30 146 

SAÚDE PRÓPRIO 
02305 – Manutenção da Atenção 

Básica 
312 3.3.90.30 102 

SAÚDE FEDERAL 
02305 – Manutenção da Atenção 

Básica 
313 3.3.90.30 146 

 
4. DO REGISTRO DE PREÇOS  

4.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador são as que constam da minuta de Ata de Registro 
de Preços. 

5. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES: BLL - BOLSA DE 
LICITAÇÕES E LEILÕES: 

5.1.   O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no sistema, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
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5.2. 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. 

 
5.3. 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 órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 
5.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema 

da BLL,  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. 

5.4.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 
 

6. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 

6.1. Poderão participar deste processo de licitação os interessados que atenderem a todas as 
exigências contidas neste Edital e seus anexos, cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação, constante deste Edital e seus anexos. 

6.2. No item 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15 (COTA PRINCIPAL) poderão participar os interessados 
que atendam aos requisitos do edital.  

6.3. Para os itens 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 (COTA RESERVADA); 

6.4.  Para os itens 17 a 192 a participação é EXCLUSIVA a microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos do art. 48, I e III da Lei Complementar nº 123/2006. 

6.5. Se a mesma empresa vencer a COTA RESERVADA E A COTA PRINCIPAL, a 
contratação de ambas as cotas deverá ocorrer pelo menor preço.  

6.6. Quando da execução da Ata de Registro de Preços, será dada prioridade à aquisição do 
produto da cota reservada, ressalvado o caso em que ela for inadequada para atender as 
quantidades ou as condições do pedido.  

6.7. Não há óbice à participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também no 
item Cota Principal. 

6.8. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema 
 

6.9. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal 
e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e 
subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.   
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6.10. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 
representante; 

 
6.11. 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, excluídos a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 
6.12. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno 

porte e micro empreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 
123, de 2006.  
 

6.13. A mera declaração da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou a 
efetiva utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 por licitante 
que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao 
certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidades previstas em Lei. 
 

6.14. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
6.6.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 
6.6.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
6.6.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
6.6.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

6.6.4.1. I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou 
jurídica; 
6.6.4.1.1. II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável 

pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual 
o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 
direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado; 

6.6.4.1.2. III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 
ou responsável pela licitação. 

6.6.4.2. que estejam sob recuperação judicial, sob falência, concurso de 
credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, 
salvo se apresentarem decisão judicial autorizando a sua participação 
em licitações publicas. 

6.6.4.3. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 
6.6.4.4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, 

atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 
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6.7. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” 
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

6.7.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
em seus arts. 42 a 49 – ANEXO III; 

6.7.2. nos itens cota reservada e exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 
prosseguimento no certame; 

6.7.3. 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 ou sociedade cooperativa. 

6.7.4. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos - 
ANEXO IV; 

6.7.5. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias - 
ANEXO IV; 

6.7.6. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; ANEXO V; 

6.7.7. 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 - 
ANEXO VI; 

6.7.8. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009 - ANEXO VII; 

6.7.9. 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 ANEXO VIII; 

6.7.10. 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 atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991 –ANEXO IX; 

6.7.11. Modelo da proposta  - ANEXO X; 

6.7.12. Modelo de inexistência - ANEXO XI; 

6.7.13. Modelo de Declaração de Inidoneidade - ANEXO XII. 

6.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 
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6.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida 
ou por meio de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, 
ou por meio da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 

 
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os licitantes encaminharão, EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema, 
CONCOMITANTEMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS 
NO EDITAL, proposta com a descrição do objeto ofertado-item-e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação.  

7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha de uso exclusivo e intransferível da empresa 
cadastrada. 

7.3. 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. 

7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

7.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

7.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

7.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

 

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 
8.1.1. Valor unitário e total do item; 
8.1.2. Marca; 
8.1.3. Fabricante;  

 
8.1.4. O licitante deverá encaminhar proposta de preços com a descrição do objeto e do 

preço, apresentando o valor unitário e global do item conforme determinado no Termo de 
Referência.  
 

8.1.5. Na proposta de Preço REGISTRADAS no Sistema Eletrônico, deverão ser 
observadas as seguintes condições: 
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8.1.5.1. Preço unitário e total de cada item, de acordo com o preço praticado no mercado, 
conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, expresso em moeda 
corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as 
quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA do presente edital; 

 
8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens. 

 
8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
8.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

6.1. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

8.5.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes conseqüências: assinatura de prazo para a adoção das 
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do contrato. 

 
8.5.2. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO 

SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE 
COMPETITIVA DO PREGÃO. DECRETO 5.450/05 ART. 24 PARÁGRAFO 5º. 
 

9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES. 

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital. 
 

9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

 
9.2.1. Não deverão ser aceitas ofertas de objeto com especificações diferentes do Termo de 

Referência, bem como as propostas devem conter prazo de validade, que vinculam o 
proponente, pelo período de duração. 
 

9.2.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
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9.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
9.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 

9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 
 
9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 
os licitantes. 

 
9.5. 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.  

9.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
 

9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 

9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior  ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.  

9.8. A proposta de preços deverá ser apresentada com as quantidades, preço unitário e 
total, em moeda nacional já consideradas as despesas diretas e indiretas com materiais, mão de 
obra, cumprimento das leis sociais, encargos fiscais, tributários, trabalhistas, civis, transportes, 
taxas, seguros e demais valores e encargos necessários à perfeita execução do objeto. 
 
9.9. Durante a fase de lances, não serão aceitos contatos telefônicos, ou via e-mail, 
com o(a) Pregoeiro(a) e com a equipe de apoio, inclusive para pedidos de exclusão de lances 
dados equivocadamente, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, já que tal ato 
configura a identificação da licitante durante a sessão pública, o que é legalmente vedado. 
 
9.10. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor unitário acima do 
estimado ou que apresentar preço manifestamente inexeqüível. 

 
9.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
fechado.  

9.11.1. No modo de disputa “aberto e fechado” inicia-se com a apresentação de lances sucessivos 
(fase aberta), com envio final de um lance fechado pelos detentores das melhores propostas 
da fase aberta (fase fechada).   

 
9.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 

sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período 
de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 
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9.13. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 

 
9.13.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 

dos melhores lances subseqüentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer 
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 
 

9.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 
 

9.14.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na 
ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 
será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 

9.15. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às 
exigências de habilitação. 
 

9.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar.  
9.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
9.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

 
9.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 
9.20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço do item, conforme definido 
neste Edital e seus anexos.  

9.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 

9.22. 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. 
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9.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

 
9.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

9.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: 

9.25.1. no pais; 
9.25.2. por empresas brasileiras;  
9.25.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 
9.25.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
 

9.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas ou os lances empatados. 
 

9.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 

 
9.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 
 
9.27.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 duas 

horas que 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.  

 
9.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 
 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
10.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

 
10.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, 
em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 
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10.2.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 

preço estimado ou que apresentar preço manifestamente inexeqüível.  
 

10.2.2. Considera-se inexeqüível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração.  
 

10.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exeqüibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita; 

 
10.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 
ocorrência será registrada em ata; 

 
10.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

 
10.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 

feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  
 
10.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham 

as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 
de não aceitação da proposta. 

 
10.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 

10.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 

 
10.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

 
10.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subseqüente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
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10.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 
10.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  
 

11. DA HABILITAÇÃO 
11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 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:   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos 
- CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  
 

11.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/); 

11.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

11.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

11.2.1.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

11.2.1.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

11.2.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação. 
11.2.3. 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 subseqüente. 
11.2.4. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será 
verificada por meio dos documentos anexados no  sistema - BLL, bem como, os originais 
posteriormente, enviados por meio físico nos termos deste edital em relação à habilitação 
jurídica, à regularidade fiscal e à qualificação econômica financeira, conforme o disposto 
na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 
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11.2.5. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes no 
sistema BLL, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação 
atualizada. 
11.2.6. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do 
Decreto 10.024, de 2019. 
11.2.7. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo de 2 (duas) horas sob pena de inabilitação, após solicitação do 
Pregoeiro.  

11.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

11.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 

11.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

11.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
11.5.1. Cédula de Identidade de seus administradores e sócios; 
11.5.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
11.5.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
11.5.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 

 
11.5.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 
filial ou agência; 

 
11.5.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
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11.5.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

 
11.5.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 

 
11.5.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva; 

 
11.6. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

11.6.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 
de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 
11.6.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 
11.6.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

 
11.6.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 
11.6.5. Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes, ICMS/ISS: Inscrição 
Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto da licitação.  

 
11.6.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 
11.6.7. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal: Esta certidão deverá ser 
solicitada na Secretaria de Estado Municipal de sua cidade. 

 
11.6.8. Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões 
positivas com efeito de negativas. 
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11.6.9. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

 
11.6.10. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 
pena de inabilitação. 
 

11.7. QUALIFICAÇÃO  ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

11.7.1. Certidão negativa de falência de que não esteja recuperação judicial, sob falência, concurso de 
credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, salvo se apresentarem 
decisão judicial autorizando a sua participação em licitações publicas.  

11.7.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

11.7.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido 
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a 
apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do 
Decreto nº 8.538, de 2015); 
11.7.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade; 
11.7.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 
social/estatuto social. 
11.7.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 
112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal 
auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 
 

11.7.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 
LC = Ativo Circulante 
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Passivo Circulante 
 
11.7.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da 
autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo  de 10%(dez ) 
por cento do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 
 

11.8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

11.8.1. Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando a prestação satisfatória, por parte da licitante, de serviço similar ao deste Pregão. 
 

11.8.2. Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual, Municipal ou 
do Distrito Federal, emitida pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual, Municipal ou 
do Distrito Federal, da sede do licitante. 

 
11.9. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 
11.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 
11.11. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 
 

11.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 
poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida 
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 
11.13. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 
regularização. 

 
11.14. Para as certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será 
considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas 
emissões, devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitação. 
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11.14.1. A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto a pessoa jurídica 

emitente do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre 
o serviço prestado, podendo solicitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros 
documentos comprobatórios da execução/prestação do serviço. 
 

11.14.2. Em hipótese alguma será aceito pela Administração atestado emitido pela própria 
licitante, sob pena de infringência ao princípio da moralidade, pois a licitante não possui a 
impessoalidade necessária para atestar sua própria capacitação técnica. 

 
11.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
 
11.16. SERÁ INABILITADO O LICITANTE QUE NÃO COMPROVAR SUA 
HABILITAÇÃO, SEJA POR NÃO APRESENTAR QUAISQUER DOS DOCUMENTOS 
EXIGIDOS, DECLARAR QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E NÃO 
OS CUMPRIR OU APRESENTÁ-LOS EM DESACORDO COM O ESTABELECIDO 
NESTE EDITAL, E SUJEITA ÀS PENALIDADES LEGAIS. 
 
11.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
será declarado vencedor. 

 
12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
12.1. Os documentos da Empresa vencedora anexados no sistema BLL, deverão ser 

encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 04 (quatro) dias 
úteis, contados da data da sessão pública virtual; 

12.2. Deverá enviar juntamente com os documentos mencionados no item acima a 
PROPOSTA DE PREÇOS contendo: 

12.2.1. Os documentos referidos neste item, deverão ser encaminhados, para a Prefeitura 
Municipal de Nossa Senhora do Livramento/MT - Endereço: Av. Coronel Botelho n. 
458, Centro, Nossa Senhora do Livramento/MT, CEP 78.170.000. A/C: CPL – 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA, mediante envelope 
fechado e lacrado. 

12.2.2. Os documentos enviados deverão estar com data de emissão máxima do dia da abertura 
da sessão publica.  

 
12.3. A proposta final (preço por item) corrigida do licitante declarado vencedor deverá ser 

encaminhada via e-mail lcitacao@livramento.mt.gov.br, no prazo de 2 (duas) horas, a 
contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

12.3.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 
pelo licitante ou seu representante legal. 

12.3.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante  vencedor, para fins de 
pagamento. 
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12.3.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 
e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

12.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 
caso. 

12.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
12.6. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os primeiros; no 

caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 

12.7. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 
um resultado, sob pena de desclassificação. 

12.8. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 
de outro licitante. 

13. DOS RECURSOS 
13.1. Declarado o vencedor, 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. 

13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente, 
nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

13.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias úteis 
para apresentar as razões, via email licitacao@livramento.mt.gov.br, ou presencialmente no 
protocolo geral da prefeitura. 

13.4. Poderá o pregoeiro acatar ou não o recurso da licitante recorrente, de plano, e, inaudita altera 
pars desde que motivadamente e embasamento legal.  

13.5. Em não sendo o caso de indeferimento ou acolhimento imediato do recurso, será(ao), desde 
logo os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo email licitacao@livramento.mt.gov.br, ou presencialmente sistema eletrônico, em 
outros três dias, que começarão a contar da ciência do recurso através do recurso da CPL. 

13.6. Será assegurada, vista imediata dos autos e dos elementos indispensáveis de defesa dos 
interesses dos recorridos.  

13.7. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 

13.8. A petição Recursal deverá ser encaminhada, devidamente instruídas (assinatura, endereço, 
razão social, nº do processo, nº do pregão e telefone para contato, e-mail).  

13.9. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita 
por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela empresa.  

13.10. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) pregoeiro (a) ao vencedor.  

13.11. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento .  
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13.11.1. O Pregoeiro poderá conhecer de recursos intempestivos sempre a que apontarem atos 
nulos ou inválidos que comprometam a supremacia do interesse publico, e atinjam os 
princípios da legalidade, isonomia, moralidade, probidade e publicidade e eficiência. 

13.12. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.  

14.1.2.1. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances.  

14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

14.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase 
do procedimento licitatório. 

14.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no cadastro do 
sistema eletrônico BLL, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 

15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

 
16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
16.1. A garantia de execução para a presente contratação, conforme  ANEXO I -  Termo de 

Referência deste edital. 
17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
17.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05  (cinco) dias, contados 

a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de 
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital.  

 
17.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 

da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinada e devolvida no prazo de 05  (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 
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17.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

 
17.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 

todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

 
18. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

18.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

18.2. O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

18.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 
seja assinado e devolvido no prazo de 05(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

18.3.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

18.3.2. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

18.3.3. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

18.3.4. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
18.3.5. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 

77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos 
artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

18.3.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta aos órgãos de controle 
para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito 
do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

18.3.7. A época da assinatura dos contratos, a administração poderá realizar consultas á as 
certidões emitidas licitante vencedora e caso a empresa estiver com documentação 
vencida devera proceder a sua regularização antes da contratação. 

18.3.8. Na hipótese de irregularidade de certidões, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, com possibilidade de 
igual prorrogação, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

18.3.9. Sem prejuízo do item anterior na assinatura do contrato será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato. 
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18.3.10. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, 
sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse 
licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, 
após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de 
registro de preços. 

18.3.11. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, 
sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse 
licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, 
após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de 
registro de preços. 

19. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
19.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no 
ANEXO I -  Termo de Referência deste edital. 

 
20. DA CONDIÇÃO DE ENTREGA DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO DE 

EXECUÇÃO 
20.3. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no ANEXO I -  Termo de 

Referência deste edital. 
 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
21.3. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no ANEXO I -  Termo de 

Referência deste edital. 
 
22. DO PAGAMENTO 
22.3. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO I -  

Termo de Referência deste edital. 
 
23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

23.3. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 
Contratada que: 

23.3.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

23.3.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

23.3.3. Fraudar na execução do contrato; 

23.3.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

23.3.5. Cometer fraude fiscal; 

23.3.6. Não mantiver a proposta. 

23.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
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23.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

23.5. Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

23.5.1. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 

23.5.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

23.5.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos; 

23.5.4. Impedimento de licitar e contratar com a administração pelo prazo de até cinco anos; 

23.5.5. 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 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

23.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 
profissionais que: 

23.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

23.6.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

23.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

23.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

23.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 

 
24. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  
24.3. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor 

da proposta do licitante mais bem classificado. 
24.4. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante melhor classificado. 
24.5. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 
apresentada durante a fase competitiva. 
24.6. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 
tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 
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25.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
25.3. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

25.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacao@livramento.mt.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida 
Coronel Botelho n. 458 – Centro, seção protocolo/recepção.  

25.5. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,  
sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação.. 

25.5.1. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

25.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

24.4.1. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

25.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

24.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação 

24.5.2. Em caso de concessão de efeito suspensivo que implique na alteração do 
edital ou comprometa a formalização das propostas, será remarcado nova data 
para a realização da sessão publica. 

25.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
26.3. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
26.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

26.5. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 

26.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins 
de habilitação e classificação. 

26.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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26.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

26.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

26.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público. 

26.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

26.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
https://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br/ , bll.org.br e Portal de Transparência  e 
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Coronel Botelho n. 458 – Centro – 
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, nos dias úteis, no horário das 07:00 
horas às 13:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 

27. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
27.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 
27.12.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 
27.12.3. ANEXO III – que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

27.12.4. ANEXO IV - que está ciente e concorda com as condições contidas no 
Edital e seus anexos; 

27.12.5. ANEXO IV - que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no 
Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências 
editalícias; 

27.12.6. ANEXO V - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

27.12.7. ANEXO VI - 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; 

27.12.8. ANEXO VII - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos 
termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

27.12.9. ANEXO VIII - 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; 

27.12.10. ANEXO IX - 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 atendam às 
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regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

27.12.11. ANEXO X - Modelo da proposta -; 
27.12.12. ANEXO XI - Modelo de inexistência; 
27.12.13. ANEXO XII - Modelo de Declaração de Inidoneidade. 

 
Nossa Senhora do Livramento-MT, 26 de julho de 2021. 

Silmar de Souza Gonçalves 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS/AQUISIÇÃO 
  

TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS/AQUISIÇÃO 
TERMO DE REFERÊNCIA N° 018/2021 

PROCESSO ADM: 2425/2021 
  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
Autorizo: 
 

 
Silmar de Souza Gonçalves 

Prefeito Municipal 

Validação: 
 
 

Rita Aurélia Proença Malaquias 
Sec. Munic. de Saúde 

 
1 - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS 2 – DESCRIÇÃO DA CATEGORIA DE 

INVESTIMENTO 
Unidade(s) Administrativa(s) Solicitantes(s): 
(  ) Secretaria Municipal de Finanças 
(  ) Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
(  ) Secretaria de Educação, Esporte e Lazer 
(  ) Secretaria de Obras e Infra- estrutura 
(  ) Secretaria de Assistência Social 
( x ) Secretaria de Saúde 
(  ) Secretaria de Desenvolvimento Rural 

(    ) Capacitação 
(    ) Equipamento de Apoio 
(    ) Equipamento de TI 
(    ) Consultoria/Auditoria/Assessoria 
(    ) Contratação de Serviços 
( x ) Bens de Consumo 
(    ) Material Permanente 

 
3.  SERÁ ADOTADO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP? 

3.1. (X) Sim       (___) Não  

Justificativa para o uso do SRP*: 

Justifica-se o uso do Sistema de Registro de Preço, visando a aquisição de bens com entrega e pagamento fracionado e a 
dispensabilidade de dotação orçamentária, proporcionando à administração pública um melhor planejamento com 
relação à aquisição e suas despesas, considerando ainda a economia de escala. 

 
4 - DO OBJETO 

4.1. Aquisição de insumo médico hospitalar para atender as necessidades das unidades de saúde do Município de Nossa 
Senhora do Livramento. 

 
4.1.1.	ESPECIFICAÇÃO	DOS	ITENS	A	SEREM	ADQUIRIDOS
4.1.1.1.	ITENS	COM	COTA	PRINCIPAL	(75%)	E	RESERVADA	(25%)

ITEM	
	

COD.	
APLIC	

DESCRIÇÃO/	
ESPECIFICAÇÃO	

UNIDADE	
DE	

MEDIDA	

QT
D	

VALOR	UNIT.	
DE	

REFERÊNCIA	

VALOR	
TOTAL	
DE	

REFERÊNCIA
.	

MARGEM	
DE	

REFERÊNCI
A	

	
PLANILHA	SEGUE	EM	ANEXO	I	
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4.1.1.2.	ITENS	EXCLUSIVOS	PARA	ME	E	EPP

ITEM	
	

COD.	
APLIC	

DESCRIÇÃO/	
ESPECIFICAÇÃO	

UNIDADE	
DE	

MEDIDA	

QT
D	

VALOR	UNIT	
DE	

REFERÊNCIA	

VALOR	
TOTAL	
DE	

REFERÊNCIA
.	

MARGEM	
DE	

REFERÊNCI
A	

	
PLANILHA	SEGUE	EM	ANEXO	II	

	

	
	 	 	

4. PARCELAMENTO DO OBJETO 

4.1. (x) SIM  (  ) NÃO 

             Conforme o disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993: 

            “As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se 
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos 
recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.” 

             Conforme a Súmula 247 do TCU: 

           “É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a 
contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de 
licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do 
objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a 
essa divisibilidade.” 

             Considerando o exposto concluímos que a licitação por parcelamento do objeto, tratando cada item como um 
lote individual à ser licitado, garante maior competitividade sem perder a economia em escala. 

 
5. AGRUPAMENTO - Grupo:  

5.1. (  ) SIM  -  

            ( X ) NÃO -  Não se aplica tendo em vista que a aquisição é divisível.  
 

5.2. JUSTIFICATIVA DE AGRUPAMENTO: 
              O certame não será realizado por agrupamento. 

 
6. DEFINIÇÃO DO OBJETO (assinalar uma opção dentre as elencadas abaixo) 

(___) Fornecimento de bem(ns) em uma parcela (= compra c/entrega única) 

 

(_X_) Fornecimento de bem(ns) em mais de uma parcela  

 

          O cronograma de entrega se encontra em anexo entre as páginas 82 e 95.  

 
8. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO/RESULTADOS ESPERADOS 
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8.1. DA RAZÃO DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO E/OU EXECUÇÃO DE SERVIÇO: 

8.1.1. Esta aquisição tem como objetivo garantir a manutenção da saúde dos indivíduos usuários do sistema único de 
saúde, através do uso de materiais de apoio, bem como atender as necessidades dos estabelecimentos de saúde que 
compõe a rede municipal de saúde – Hospital, Pronto atendimento, Unidades de saúde da família, Reabilitação, Postos 
de saúde, Farmácia, Odontologia e também equipes de vigilância em saúde. 

           Considerando que é responsabilidade do poder público municipal atender as demandas de saúde da população 
que busca o atendimento através do Sistema Único de Saúde, a aquisição desses materiais são de extrema importância 
para a manutenção ações dos serviços de saúde que visam a manutenção da vida dos munícipes, garantindo o controle 
de agravos à saúde que podem levar o indivíduo a morte. Como também são de fundamental importância para 
manutenção de programas, tais como: Programa de controle à doenças Crônicas Degenerativas que visam 
principalmente os hipertensos, diabéticos e pacientes de doenças respiratórias. 

8.2. DAS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DO BEM:  

8.2.1. As especificações se encontram no item 4.1.1.	

8.3. JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA DOS QUANTITATIVOS (BENS/SERVIÇOS) REQUISITADOS, 
TAIS COMO DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES, RELATÓRIOS DO 
ALMOXARIFADO E/OU OUTROS DADOS OBJETIVOS QUE DEMONSTREM O DIMENSIONAMENTO 
ADEQUADO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO. 

8.3.1. O quantitativo solicitado tem como base a C.I. 213/2021/SMS expedido pela Secretária de Saúde, conforme pode 
ser analisado em anexo entre as páginas 62 e 81. 

 

8.4. MANIFESTAÇÃO SOBRE PRÁTICAS E/OU CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
ECONOMICAMENTE VIÁVEIS ADOTADOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (TCU, AC. 2.380/2012-
2ª CÂMARA)? 

8.4.1.Não se aplica por se tratar de uma aquisição de material médico hospitalar para atender a demanda das unidades 
de Saúde deste município. 

8.5. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA DE PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS PELO MERCADO DO 
RAMO DO OBJETO DA LICITAÇÃO (ART. 3º, III, DA LEI Nº 10.520/02, ART. 8º, II, DO DECRETO Nº 
3.555/00 E ARTS. 15, III E 43, IV DA LEI Nº 8.666/93 E IN/SLTI 05/2014) E SISTEMA RADAR TCE/MT, E 
DA UTILIZAÇÃO DE MÉTODO DE PESQUISA DIVERSO DO DISPOSTO NO §2º DO ART. 2º DA IN/SLTI 
05/2015, FOI TAL SITUAÇÃO JUSTIFICADA? (ART. 2º, § 3º DA IN/SLTI 05/2014). 

 

8.5.1. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo entre as páginas 96 
e 463, elaborado com base nos valores medianos encontrados no Sistema Radar do site 
https://radardeprecos.tce.mt.gov.br, Painel de Preço sitehttps://paineldeprecos.planejamento.gov.bre dos valores médios 
encontrados no Banco de Preço https://www.bancodeprecos.com.br. 
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          A servidora Valéria Aiko Miyashita nomeada como orçamentista pela portaria Nº 010/2021 responsável pela 
elaboração do preço médio, buscou pelo valor mediano, primeiramente dos processos homologados no site  
https://radardeprecos.tce.mt.gov.br , a escolha da mediana do valor unitário do material se justifica considerando que 
desta forma são excluídos os valores maiores (superfaturados) e valores menores (inexequíveis) garantindo assim maior 
representação da média dos valores praticados na administração pública no âmbito do Estado do Mato Grosso. 

          Buscando maior representatividade dos valores praticados na administração pública, a mesma servidora 
pesquisou o valor médio dos itens no site https://www.bancodeprecos.com.br, sempre selecionando a região Centro-
Oeste. 

          A servidora tomou o cuidado de garantir que em todas as cotações houvesse sempre no mínimo três processos 
homologados como base para a estimativa do custo médio de cada item. 

         Somente no item 14 foi encontrado apenas processo homologado no Banco de Preços, por se tratar de um item 
mais complexo, para compor o custo estimado a servidora buscou por sites especializados na comercialização de 
produtos médico hospitalares. 

         Os itens, 03, 04, 09, 10 ,11, 12, 52, 53, 54, 145, 148, 149, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 176, 177, 178 e 179 foram cotados por unidade e multiplicados pelo quantitativo respectivo à caixa ou pacote 
solicitados no processo, mantendo a média dos valores cotados. 

          Essa forma de pesquisa de preço para a composição do preço médio, respeita o §2º DO ART. 2º DA IN/SLTI 
05/2015, pois foram considerados os preços medianos e médios dos processos homologados encontrados em cada um 
dos sites de busca, sempre contendo no mínimo três registros por item. 

          O valor estimado é composto pela média dos valores obtidos nos sites de busca já mencionados, como pode ser 
analisado no mapa comparativo e nos relatórios de orçamentos em anexo. 

 

8.6. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO. 

 

(    ) Sim       (_X_) Não 

 

8.6.1.O presente termo não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, vez que a 
experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que envolvem serviços de 
grande vulto e/ou de alta complexidade técnica, como o presente Termo de Referência foi elaborado com o foco em 
aquisição de medicamentos para tratamento de paciente infectado pela sars-cov-2 internados no Hospital Municipal, 
consignou-se a vedação a cima. 

 

8.7. JUSTIFICATIVA (MOTIVAÇÃO): Tratamento Diferenciado a microempresas (MEs) e empresas de 
pequeno porte (EPPs) – conforme o disposto no art. 48 da Lei Complementar n.º 123/2006 (alterado pela LC n.º 
147/2014): 
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8.7.1.  (_X_) Valor Referencial até R$ 80.000,00 * – Se o referencial de preço, obtido por meio da coleta de 
orçamentos, for igual ou inferior a R$ 80.000,00, a 1ª tentativa de licitação será disputada exclusivamente por MEs e 
EPPs, nos termos do art. 48, inc. I, da Lei Complementar n.º 123/2006. Se a 1ª tentativa restar frustrada ou deserta, a(s) 
próxima(s) tentativa(s) será(ão) aberta(s) à ampla participação, aplicando-se somente a preferência a MEs/EPPs no caso 
de empate ficto (arts. 44 e 45 da LC n.º 123/2006). 

(*) Obs.: A regra acima vale tanto para compras quanto para serviços. 

 

8.7.2. (__) Contratação de serviço/obra com valor referencial superior a R$ 80.000,00 – Se o referencial de preço, 
obtido por meio da coleta de orçamentos, for superior a R$ 80.000,00, tratando-se da contratação de serviço, aplica-se 
tão somente a preferência a MEs/EPPs no caso de empate ficto, em conformidade com os arts. 44 e 45 da LC n.º 
123/2006. Há, ainda, a faculdade de o gestor exigir das licitantes participantes a subcontratação parcial de ME/EPP, nos 
termos do que dispõe o art. 48, inc. II, da LC n.º 123/2006, mas, como dito, não se trata de uma imposição, e sim de 
uma faculdade (opção) posta no referido dispositivo legal (sobre a subcontratação facultativa de ME/EPP, vide nota 
explicativa logo a seguir). 

8.7.3. (_X__) Contratação de bem/objeto de natureza divisível com valor referencial superior a R$ 80.000,00 – Se 
o referencial de preço, obtido por meio da coleta de orçamentos, for superior a R$ 80.000,00, tratando-se da aquisição 
de bem de natureza divisível, aplica-se, via de regra, o disposto no art. 48, inc. III, da LC n.º 123/2006, ou seja: o objeto 
da licitação deverá ser segmentado de modo a que tenhamos uma subdivisão em cota principal (75% do todo) e cota 
reservada (25% do todo).  

8.7.4. Disputa por COTA PRINCIPAL será aberta à ampla participação, aplicando-se tão somente a preferência a 
MEs/EPPs no caso de empate ficto, em conformidade com os arts. 44 e 45 da LC n.º 123/2006. 

8.7.5. Disputa da COTA RESERVADA será destinada exclusivamente a microempresas e empresas de pequeno 
porte. Caso tal competição reste frustrada ou deserta, caberá ao Pregoeiro ofertar a cota reservada, 
primeiramente, ao vencedor da cota principal (e se este recusar, aos remanescentes, obedecida a ordem de 
classificação), com o que este poderá arrematar 100% do objeto, nos termos do art. 9º, §2º, da Lei Estadual n.º 
13.706/2011. Se um mesmo licitante arrematar as duas cotas, deverá fazê-lo pelo menor preço unitário ofertado 
(art. 9º, § 3º, da Lei Estadual n.º 13.706/2011). 

8.7.6. JUSTIFICATIVA DO GESTOR PARA NÃO APLICAÇÃO DAS COTAS PRINCIPAL E 
RESERVADA – caso houver: 

8.7.6.1. Será aplicada a cota principal e reservada conforme tabela 4.1.1.1 em anexo a este processo, nos itens de 1 à 12 
nas páginas 16 e 17. 

8.7.7. EXCLUSIVIDADE/BENEFÍCIO ME – MICRO EMPRESA/EPP – EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(ART. 48, LEI COMPLEMENTAR 123/2006):  
 

8.7.7.1 Considerando que o referencial de preço, obtido por meio da coleta dos valores médio e mediano dos sites de 
busca são inferiores à R$ 80.000,00, a disputa será exclusivamente por MEs e EPPs, nos itens 17 a 192 conforme as 
paginas 17 a 32 nos termos do art. 48, inc. I, da Lei Complementar n.º 123/2006.  
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8.8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

Aquisição de insumo médico hospitalar, visa garantir a manutenção da saúde dos indivíduos usuários do 
sistema único de saúde, através do uso de materiais de apoio, bem como atender as necessidades dos estabelecimentos 
de saúde que compõe a rede municipal de saúde  

 
9. VALORES ESTIMADOS (ORÇAMENTOS): 

9.1. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo entre as páginas 24 e 
28, elaborado com base nos valores medianos encontrados no Sistema Radar do sitehttps://radardeprecos.tce.mt.gov.br, 
Painel de Preço sitehttps://paineldeprecos.planejamento.gov.br e dos valores médios encontrados no Banco de Preço 
https://www.bancodeprecos.com.br. 

9.2. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de 
lances, dessa forma a disputa será ABERTO E FECHADO. 

 

 
10. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
10.1. Os insumos constantes do presente Termo de Referência são classificados como comuns, nos termos do parágrafo 
único, do art.º 1º, da Lei 10.520, de 2002.  
Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.  
Os medicamentos que compõe este processo de licitação são considerados comuns pois podem ser definidos 
objetivamente pelo edital por meio de especificações do mercado. 
 

 
11. PÚBLICO ALVO: 
11.1.Municipes de Nossa Senhora do Livramento. 

 
12. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO / DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (Prazo de Entrega ou de Execução, 
Local, Condições, Prazo de Aceite) 
12.1. 1. Prazo para entrega do objeto: 
Prazo para entrega do objeto: a empresa terá o prazo de 15 dias para entrega a partir da data de recebimento da ordem de 
fornecimento, a entrega será de forma parcelada, com base no cronograma anexo entre as páginas 82 e 95. 

12.1.2. Prazo para recebimento provisório do objeto, se houver: 

12.1.2.1.Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de dez dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 
Termo de Referência e na proposta. 

12.1.3. Prazo para recebimento definitivo do objeto:  

12.1.3.1.Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de cinco dias, contados do recebimento provisório, após a 
verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

12.1.3.2.Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 
neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de dez dias, a contar da notificação da 
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

12.1.3.2.1.Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, 
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reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

12.1.3.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do contrato. 

12.1.4. Do local de entrega dos materiais/produtos: 

           A mercadoria deverá ser entregue na Rua Carlos Antunes de Almeida, s/n, Bairro Centro, na Unidade de Saúde 
III, ponto de referência é ao lado da Empresa de Energia ENERGISA. Horário de entrega será das 7hs às 15hs 

 
 

13.CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

13.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

13.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma 
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

13.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

13.5. A Secretaria Municipal de Saúde, designa o Servidor: Luiz Henrique Queiroz Rodrigues, que deverá 
atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento. 

 
 

14.DA SUBCONTRATAÇÃO: 

14.1.Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 
15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
15.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até dez dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou 

Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
15.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 

da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a 
execução do objeto do contrato. 

15.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 
1993.  

15.5. Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências 
previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
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15.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização 
da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

15.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 
15.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital.  
15.9. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

15.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao 
SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o 
disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

15.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos 
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 
para garantir o recebimento de seus créditos.   

15.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do 
processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

15.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de regularidade fiscal.  

15.14. Devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 
15.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
15.16. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, 
o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus 
ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

15.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, 
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
                                                            365 
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16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
16.1. A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

Secretaria Recurso 
Projeto 

Atividade Ficha 
Natureza de 

Despesa Fonte 

SAÚDE PRÓPRIO 
02067- Manutenção das 
Atividades Hospitalares 

260 3.3.90.30 102 

SAÚDE PRÓPRIO 
02086 – Manutenção da 

Farmácia Básica 
272 3.3.90.30 102 

SAÚDE ESTADUAL 
02086 – Manutenção da 

Farmácia Básica 
273 3.3.90.30 142 

SAÚDE FEDERAL 
02086 – Manutenção da 

Farmácia Básica 
274 3.3.90.30 146 

SAÚDE PRÓPRIO 
02305 – Manutenção da Atenção 

Básica 
312 3.3.90.30 102 

SAÚDE FEDERAL 
02305 – Manutenção da Atenção 

Básica 
313 3.3.90.30 146 

 
 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

17.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e 
seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, 
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

17.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

17.2.1. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 
objeto com avarias ou defeitos; 

17.2.2. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

17.2.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

17.2.4. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 

 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

18.1.1. São obrigações da Contratante: 

18.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

18.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

18.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
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objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

18.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

18.1.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo 
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

18.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 
em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada 
que: 

19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

19.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

19.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.5. Cometer fraude fiscal; 

19.1.6. Não mantiver a proposta. 

19.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para a Contratante; 

19.3. Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

19.3.1. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 

19.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

19.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a administração pelo prazo de até cinco anos; 

19.3.5. 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 perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 
pelos prejuízos causados; 

19.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 
profissionais que: 

19.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
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20. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA (DOCUMENTOS QUE PODEM SER REQUISITADOS 

JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, QUANDO NECESSÁRIO): 
20.1. Serão exigidos documentos juntamente à proposta de preços, (os quais serão conferidos na fase de julgamento da 

proposta final de preços)? 

 

            (___) Sim          (_X_) Não 

 

20.2. QUAIS OS DOCUMENTOS SERÃO EXIGIDOS*? 

 

20.3. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS. 

 

20.3.1O licitante deverá encaminhar proposta de preços com a descrição do objeto e do preço, apresentando o valor 
unitário de acordo com o determinado no Termo de Referência. Deve estar ainda expresso na proposta que o preço 
ofertado inclui tributos, fretes, tarifas e todas as despesas decorrentes da execução contratual. Não deverão ser aceitas 
ofertas de objeto com especificações diferentes do Termo de Referência, bem como as propostas devem conter prazo de 
validade, que vinculam o proponente, pelo período de duração. 

           Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço estimado fixado ou que 
apresentar preço manifestamente inexequível. 

 
21. CRITÉRIOS E REQUISITOS DE HABILITAÇÃO - Qualificação Técnica. 

21.1. Serão exigidos documentos de qualificação técnica da licitante vencedora provisória da disputa de preços*? 

(_X_) Sim          (___) Não 

21.1.1.  QUAIS DOCUMENTOS SERÃO EXIGIDOS? 

 (_x_) Alvará Sanitário 

Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, emitida 

recolhimento de quaisquer tributos; 

19.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

19.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

19.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
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pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, da sede do licitante. 

 (_x_) Atestado(s) de capacidade técnica:  

Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a prestação 
satisfatória, por parte da licitante, de serviço similar ao deste Pregão. 

 
22. DO REAJUSTE 

22.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas. 

22.1.1. Dentro do prazo de vigência da ARP e mediante solicitação da contratada, os preços contratados 
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice inflacionário exclusivamente 
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

22.1.2. Nos reajustes subseqüentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 

22.1.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

22.1.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

22.1.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então 
em vigor. 

22.1.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

22.1.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
23. DA AMOSTRA (quando for o caso) 
23.1.1.  (___) Será exigida amostra do objeto ofertado  

23.1.2. (___) Será exigida demonstração dos serviços  

23.1.3. (___) Será exigida amostra e demonstração dos serviços  

23.1.4. (_X_) Não será exigida amostra do objeto ofertado  

23.1.5. (___) Não será exigida demonstração dos serviços  

 
24. DA GARANTIA/VALIDADE DO OBJETO: 

24.1.  (___) Não será exigida garantia e/ou validade do objeto 
24.1.1.  (_X_) Será exigida validade do objeto. 
24.2. Caso seja exigida validade, o gestor deve indicar o prazo de garantia do objeto, sempre contado de seu 

recebimento definitivo: Validade mínima de 12 meses. 
24.3. Caso seja exigida assistência técnica no decorrer do período de garantia, o gestor deve indicar em que termos 

deverá ser realizada tal assistência: não se aplica 
 

25. TERMO DE CONTRATO OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (QUANDO O OBJETO DEMANDAR 
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ALGUM DESSES INSTRUMENTOS): 

25.1. O objeto irá demandar a formalização de instrumento de contrato ou ata de registro de preços (ARP)?  

25.1.1. (___) Não, somente por nota de empenho [com a expedição de uma simples autorização de fornecimento, no 
caso de aquisição de objeto, ou de simples ordem de serviço (base legal: art. 62, § 4º, da LF 8.666/93); 

25.1.2. (___) Sim, somente por assinatura de contrato; 

25.1.3. (___) Sim, mediante assinatura de contrato, dentro da vigência da ARP; 

25.1.4. (_X_) Sim, mediante retirada da nota de empenho, dentro da vigência da ARP; 
 

26. GARANTIA DE EXECUÇÃO  
26.1 Será exigida garantia de execução contratual?  

(___) Sim, no patamar de ___% (vide nota explicativa abaixo)           (_x_) Não  

 
27. VIGÊNCIA CONTRATUAL E PREVISÃO DE REAJUSTE: 

27.1. Prazo de vigência da ARP: 12 meses 
27.2. Qual é o termo inicial de contagem do prazo de vigência: data da assinatura da ARP 
27.3. Será admitida a prorrogação contratual: 
27.3.1. (___) Sim                       (_X_) Não 
27.4. Até que limite: Não se aplica. 
27.5. Previsão de reajuste, após o transcurso de 1 ano: não se aplica 

 

29-DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados 
pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 
Administração à continuidade do contrato. 
 

 

28. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

28.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 
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30. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

Modalidade a ser empregada: PREGÃO ELETRÔNICO 

 TIPO DE LICITAÇÃO:  

(_x_) Menor Preço (regra geral), nos termos do art. 45, inc. I, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

(___) Maior Lance ou oferta, nos termos do art. 45, inc. IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
 
Exemplo:O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Termo 
de   Referência e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  
 
31. ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
31.1. (   ) Confirmo a existência de saldo orçamentário 
         (   ) Inexistência de saldo orçamentário (devolver à unidade demandante). 
 
Data: 

Contador Municipal 
                                                                                 Assinatura e Carimbo 

32 – DAS ASSINATURAS/ELABORAÇÃO/APROVAÇÃO DO RESPONSAVÉL DA UNIDADE 
SOLICITANTE   
32.1. Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência, que corresponde à aquisição de 
medicamentos voltado ao atendimento de pacientes internados no Hospital Municipal Maria Arlindo da Costa pela 
infecção do sars-cov-2, para constar como anexo ao edital. O Termo de Referência está adequado ao que dispõe o Inciso 
I e o §2º do Art. 9º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, ao que dispõem os Incisos I e II do Art. 8º do anexo I do 
Decreto 3.555/00, bem como ao que dispõe oArt. 4º CAPUT da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 
2007.  

__________________________________________________________________ 
Valéria Aiko Miyashita 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência 
 

32.1.1. Declaro que sou responsável pela elaboração das planilhas orçamentárias a que se refere o Art. 40, § 2º, inciso II, 
da Lei 8.666/93, em atendimento ao Art. 4º, parágrafo único, item II da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de 
outubro de 2007, bem como sua compatibilidade com o presente Termo de Referência e com os custos do 
sistema de referência, sendo as mesmas atuais e adequadas. 

___________________________________ 
Valéria Aiko Miyashita 

Responsável pela Aprovação do TR 
 

32.2. Aprovo o presente Termo de Referência, bem como estou de acordo com todas as informações prestadas nas 
declarações e assinaturas acima. 

 
Rita Aurélia Proença Malaquias  
Secretário Municipal de Saúde 

Assinatura e carimbo
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ANEXO I - A - ESPECIFICAÇÃO	DOS	ITENS	A	SEREM	ADQUIRIDOS.	

	
4.1.1.1. ITENS COM COTA PRINCIPAL (75%) E RESERVADA (25%) 

ITE
M 

COD. 
APLIC 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QTD 
 

MARGEM DE REFERÊNCIA 

1	
00025
629	

Balança	‐	do	tipo	mecânica,	portátil,	capacidade	até	130	kg,	divisão	de	1	kg,	plataforma	
antiderrapante.		

UNIDADE	
(cód.:	1)	

75	
75%	Conforme	

art.	48,	inc.	III,	da	LC	n.º	
123/2006	

2	
00025
629	

Balança	‐	do	tipo	mecânica,	portátil,	capacidade	até	130	kg,	divisão	de	1	kg,	plataforma	
antiderrapante.		

UNIDADE	
(cód.:	1)	

25	
25%	Conforme	

art.	48,	inc.	III,	da	LC	n.º	
123/2006	

3	
00047
28	

Conjunto	de	dois	eletrodos	multi‐funções	pré‐conectados	compatível	com	Desfibrilador	DEA	Ísis	‐
Instramed.	Os	eletrodos	são	destinados	para	o	atendimento	de	vítimas	adultas.	O	produto	é	livre	
de	látex,	sem	risco	de	queimaduras	acidentais,	proporciona	uma	rápida	conexão	ao	desfibrilador	e	

excelente	condutividade.	

UNIDADE	
(cód.:	1)	

75	
75%	Conforme	

art.	48,	inc.	III,	da	LC	n.º	
123/2006	

4	
00047
28	

Conjunto	de	dois	eletrodos	multi‐funções	pré‐conectados	compatível	com	Desfibrilador	DEA	Ísis	‐
Instramed.	Os	eletrodos	são	destinados	para	o	atendimento	de	vítimas	adultas.	O	produto	é	livre	
de	látex,	sem	risco	de	queimaduras	acidentais,	proporciona	uma	rápida	conexão	ao	desfibrilador	e	

excelente	condutividade.	

UNIDADE	
(cód.:	1)	

25	
25%	Conforme	

art.	48,	inc.	III,	da	LC	n.º	
123/2006	

5	
00011
058	

Luva	de	procedimento	talcada	tamanho	M	‐		confeccionada	em	látex	natural	e	poliuretano,	não	
estéril,	ambidestra,	antiderrapante,	lubrificada	com	substancia	absorvíveis	pelo	organismo,	alta	
sensibilidade	tátil,	formato	anatômico,	punho	longo	com	bainha,	textura	uniforme	sem	falhas.	
Embalagem	constando	externamente	os	dados	de	identificação,	procedência,	lote,	data	de	

fabricação	e	validade.	Caixa	com	100	unidades.	

CAIXA	100	
UNIDADE	
(cód.:	38)	

1125	
75%	Conforme	

art.	48,	inc.	III,	da	LC	n.º	
123/2006	

6	
00011
058	

Luva	de	procedimento	talcada	tamanho	M	‐		confeccionada	em	látex	natural	e	poliuretano,	não	
estéril,	ambidestra,	antiderrapante,	lubrificada	com	substancia	absorvíveis	pelo	organismo,	alta	
sensibilidade	tátil,	formato	anatômico,	punho	longo	com	bainha,	textura	uniforme	sem	falhas.	
Embalagem	constando	externamente	os	dados	de	identificação,	procedência,	lote,	data	de	

fabricação	e	validade.	Caixa	com	100	unidades.	

CAIXA	100	
UNIDADE	
(cód.:	38)	

375	
25%	Conforme	

art.	48,	inc.	III,	da	LC	n.º	
123/2006	

7	
15588
0‐3	

Máscara	descartável	para	proteção	respiratória	contra	poeira	e	névoas,	com	elástico,	design	
anatômico,	ajuste	à	face	do	usuário,	confeccionada	em	material	filtrante	macio,	não	irritante,	
cobertura	interna	e	concha	externa	que	não	murche	ou	infle	durante	o	uso.	Embalagem	com	
identificação	do	produto	e	marca	do	fabricante,lote	e	validade	extampado	na	parte	externa	da	

embalagem.	Caixa	c/	50	unidade.	

CAIXA	50	
UNIDADE	
(cód.:	61)	

1500	
75%	Conforme	

art.	48,	inc.	III,	da	LC	n.º	
123/2006	

8	
15588
0‐3	

Máscara	descartável	para	proteção	respiratória	contra	poeira	e	névoas,	com	elástico,	design	
anatômico,	ajuste	à	face	do	usuário,	confeccionada	em	material	filtrante	macio,	não	irritante,	
cobertura	interna	e	concha	externa	que	não	murche	ou	infle	durante	o	uso.	Embalagem	com	
identificação	do	produto	e	marca	do	fabricante,lote	e	validade	extampado	na	parte	externa	da	

embalagem.	Caixa	c/	50	unidade.	

CAIXA	50	
UNIDADE	
(cód.:	61)	

500	
25%	Conforme	

art.	48,	inc.	III,	da	LC	n.º	
123/2006	

9	
59680
‐9	

Seringa	de	1	ml,	descartável,	com	agulha	13	x	4,5	mm,	estéril,	em	polipropileno,	transparente,	
atóxica,	apirogênica,	cilindro	reto,	siliconizado,	parede	uniforme,	com	escala	de	graduação	em	ml,	
números	e	traços	legíveis,	com	anel	de	retenção	oque	impeça	o	desprendimento	do	embolo	do	
cilindro,	bico	sem	rosca	e	que	garanta	conexões	seguras,	flange	com	formato	adequado,	embolo	
com	pistão	lubrificado	e	ajustado	ao	cilindro.	Embalagem	individual,	em	papel	grau	cirúrgico	e	

filme	termoplástico,	abertura	em	pétala.	Na	embalagem	deverá	estar	impresso	dados	de	
identificação,	tipo	de	esterilização,	procedência,	data	de	fabricação,	prazo	de	validade	e	registro	no	

ministério	da	saúde.	Caixa	com	100	unidade.	

CAIXA	100	
UNIDADE	
(cód.:	38)	

2250	
75%	Conforme	

art.	48,	inc.	III,	da	LC	n.º	
123/2006	

10	
59680
‐9	

Seringa	de	1	ml,	descartável,	com	agulha	13	x	4,5	mm,	estéril,	em	polipropileno,	transparente,	
atóxica,	apirogênica,	cilindro	reto,	siliconizado,	parede	uniforme,	com	escala	de	graduação	em	ml,	
números	e	traços	legíveis,	com	anel	de	retenção	o	que	impeça	o	desprendimento	do	embolo	do	
cilindro,	bico	sem	rosca	e	que	garanta	conexões	seguras,	flange	com	formato	adequado,	embolo	
com	pistão	lubrificado	e	ajustado	ao	cilindro.	Embalagem	individual,	em	papel	grau	cirúrgico	e	

filme	termoplástico,	abertura	em	pétala.	Na	embalagem	deverá	estar	impresso	dados	de	
identificação,	tipo	de	esterilização,	procedência,	data	de	fabricação,	prazo	de	validade	e	registro	no	

ministério	da	saúde.	Caixa	com	100	unidade.	

CAIXA	100	
UNIDADE	
(cód.:	38)	

750	
25%	Conforme	

art.	48,	inc.	III,	da	LC	n.º	
123/2006	

11	
47147
‐0	

Seringa	de	1	ml,	descartavel,	com	agulha	8x	0,30	mm,	esteril,	em polipropileno,	transparente,	
atoxica,	apirogenica,	cilindro	reto,	siliconizado,	parede	uniforme,	com	escala	de	graduacao	em	ml,	
numeros	e	tracos	legiveis,	com	anel	de	retenca	o	que	impeca	o	desprendimento	do	embolo	do	
cilindro,	bico	sem	rosca	e	que	garanta	conexoes	seguras,	flange	com	formato	adequado,	embolo	
com	pistao	lubrificado	e	ajustado	ao	cilindro.	Embalagem	individual,	em	papel	grau	cirurgico	e	

filme	termoplastico,	abertura	em	petala.	Na	embalagem	devera	estar	impresso	dados	de	
identificacao,	tipo	de	esterilizacao,	procedencia,	data	de	fabricacao,	prazo	de	validade	e	registro	no	

ministerio	da	saude.	Caixa	com	100	unidade.	

CAIXA	100	
UNIDADE	
(cód.:	38)	

2250	
75%	Conforme	

art.	48,	inc.	III,	da	LC	n.º	
123/2006	

12	
47147
‐0	

Seringa	de	1	ml,	descartavel,	com	agulha	8x	0,30	mm,	esteril,	em	polipropileno,	transparente,	
atoxica,	apirogenica,	cilindro	reto,	siliconizado,	parede	uniforme,	com	escala	de	graduacao	em	ml,	
numeros	e	tracos	legiveis,	com	anel	de	retenca	o	que	impeca	o	desprendimento	do	embolo	do	
cilindro,	bico	sem	rosca	e	que	garanta	conexoes	seguras,	flange	com	formato	adequado,	embolo	
com	pistao	lubrificado	e	ajustado	ao	cilindro.	Embalagem	individual,	em	papel	grau	cirurgico	e	

filme	termoplastico,	abertura	em	petala.	Na	embalagem	devera	estar	impresso	dados	de	
identificacao,	tipo	de	esterilizacao,	procedencia,	data	de	fabricacao,	prazo	de	validade	e	registro	no	

ministerio	da	saude.	Caixa	com	100	unidade.	

CAIXA	100	
UNIDADE	
(cód.:	38)	

750	
25%	Conforme	

art.	48,	inc.	III,	da	LC	n.º	
123/2006	



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPALDE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

 

42 
 

PMNSLTO 

Fls. ______ 

________ 

13	
00056
015	

TESTE	‐	RAPIDO	PARA	DETECCAO	DO	VIRUS	COVID‐19	(CORONAVIRUS)	PARA	ENSAIO	
IMUNOCROMATOGRAFICO	DE	AG	PARA	DETECCAO	QUALITATIVA	DO	ANTIGENO	DO	COVID‐19	

EM	AMOSTRA	DE	SWAB	DA	NASOFARINGE	E	OROFARINGE	

UNIDADE	
(cód.:	1)	

1500	
75%	Conforme	

art.	48,	inc.	III,	da	LC	n.º	
123/2006	

14	
00056
015	

TESTE	‐	RAPIDO	PARA	DETECCAO	DO	VIRUS	COVID‐19	(CORONAVIRUS)	PARA	ENSAIO	
IMUNOCROMATOGRAFICO	DE	AG	PARA	DETECCAO	QUALITATIVA	DO	ANTIGENO	DO	COVID‐19	

EM	AMOSTRA	DE	SWAB	DA	NASOFARINGE	E	OROFARINGE	

UNIDADE	
(cód.:	1)	

500	
25%	Conforme	

art.	48,	inc.	III,	da	LC	n.º	
123/2006	

15	
00038
597	

TESTE	‐	RAPIDO	PARA	DETECCAO	DO	VIRUS	COVID‐19	(CORONAVIRUS)	PARA	ENSAIO	
IMUNOCROMATOGRAFICO	DE	IGG/IGM	DE	SARS	COV‐2	EM	AMOSTRAS	DE	SANGUE,	SORO	OU	

PLASMA.	

UNIDADE	
(cód.:	1)	

1500	
75%	Conforme	

art.	48,	inc.	III,	da	LC	n.º	
123/2006	

16	
00038
597	

TESTE	‐	RAPIDO	PARA	DETECCAO	DO	VIRUS	COVID‐19	(CORONAVIRUS)	PARA	ENSAIO	
IMUNOCROMATOGRAFICO	DE	IGG/IGM	DE	SARS	COV‐2	EM	AMOSTRAS	DE	SANGUE,	SORO	OU	

PLASMA.	

UNIDADE	
(cód.:	1)	

500	
25%	Conforme	

art.	48,	inc.	III,	da	LC	n.º	
123/2006	

ITE
M 
 

COD. 
APLIC 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO – ITENS EXCLUSIVOS 
ME/EPP 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QTD 
MARGEM DE 
REFERÊNCIA 

17 12525-3 

Abaixador, de língua, espátula em madeira lisa, isto é, com ausência de farpas, descartável, 
extremidades arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, com 14 cm x 
1,5 cm de largura x 2mm de espessura. Embalagem: pacote com 100 unidades, com dados 
de identificacao e procedencia. 

PACOTE 100 
UNIDADE  
(cód.: 201) 

120 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

18 147789-7 

Agulha descartável 13x4,5 - agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizada, 
confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada individualmente, com 
dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade. 
Calibre 13x4,5. Caixa com 100 unidade. 

CAIXA 
(cód.:1457) 

300 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

19 156846-9 

Agulha descartável 25x07 - agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizada, 
confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada individualmente, 

com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. Calibre 25x07. Caixa com 100 unidade. 

CAIXA COM 
100   

(cód.: 38) 
300 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 

123/2006 

20 18122-6 

Agulha descartável 25x08 - agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizada, 
confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada individualmente, com 
dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. 
Calibre 25x08 caixa com 100 unidade. 

CAIXA COM 
100   

(cód.: 38) 
300 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

21 261000-0 

Agulha descartável 40x12- agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizada, 
confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada individualmente, com 
dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. 
Calibre 40x12. Caixa com 100 unidade. 

CAIXA COM 
100   

(cód.: 38) 
300 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

22 11179-1 
Álcool etílico 70% - frasco de álcool etílico 70%, contendo 1.000 ml, constando dados de 
identificação, procedência, validade e notificação simplificada de medicamento de acordo 
com a resolução rdc 199 de 20/10/2.006. Frasco. 

LITRO     
(cód.: 37) 

1200 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

23 
0.001980

8 

Álcool, em gel, etílico hidratado a 70° inpm, para assepsia das mãos com aloe e vera em 
embalagem plástica com identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação 
e prazo de validade. O produto deverá ter registro no ministério da saúde. Embalagem 
contendo 1 litro. 

FRASCO 500 
MILILITRO  
(cód.: 120) 

300 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

24 15390-7 

Algodão hidrófilo, 100% algodão, alvejado, isento de impurezas, inodoro e insipido, rolos 
com manta fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, 
aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua 
extensão embalagem: rolo com 500 g em embalagem individual. 

ROLO 500 
GRAMA   

(cód.: 1106 
300 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

25 
0.003529

4 

Almotolias bico reto - 250 ml - almotolia plástica, transparente, protetor acoplado ao bico 
reto e tampa e rosca. Capacidade de 250 ml. Embalagem com dados de identificação e 
procedência. Unidade. 

UNIDADE     
(cód.: 1) 

60 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

26 
0.003642

0 

Almotolias bico reto - 500 ml - almotolia plástica, de co âmbar/marrom, protetor acoplado 
ao bico reto e tampa e rosca. Capacidade de 500 ml. Embalagem com dados de 
identificação e procedência. Unidade. 

UNIDADE      
(cód.: 1) 

60 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

27 189011-5 
Almotolias bico reto - 500 ml - almotolia plástica, de cor transparente, protetor acoplado ao 
bico reto e tampa e rosca. Capacidade de 500 ml. Embalagem com dados de identificação e 
procedência. Unidade. 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

60 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

28 440955-8 

Ambú reanimador adulto para atendimento de emergência em hospitais, serviços de pronto 
socorro, ambulâncias, serviços de salvamento, piscinas, etc. Possibilita eficiente ventilação 
artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio, com balão auto inflável de silicone puro de 
1200 ml, válvula unidirecional para entrada de oxigênio; tubo em pvc cerca de 3m para 
oxigênio, e máscara com coxim, em bolsa de courvim. Unidade. 

UNIDADE        
 (cód.: 1) 

5 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

29 0.002233 
AMBU, ressucitador - do tipo reanimador ventilatorio manual (ambu), infantil,de silicone 
autoclavavel a 121º,com valvula unidirecional confeccionada em polimero autoclavavel e 
inquebravel e diafragma em puro silicone leitoso 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

5 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

30 239760-9 
Aparelho de pressão adulto Com braçadeira com durabilidade de ate 100.000 ciclos , 
Manômetro com conexão FlexiPort com anel amortecedor de borracha,livre de latex , em 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

15 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006
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nylon com fechamento em fecho de contato super resistente, pêra insulfadora e 
válvula,esfignomanômetro sem engrenagens, resistente a quedas, sem sofrer danos e sem 
desaferir quando houver quedas,   Características:   Face do visor gravado a laser para 
maior precisão Manômetro com rotação de 360º para facilitar leitura Aro de borracha anti-
impacto.Com estojo  e anel amortecedor, selo do INMETRO e Certificado de Calibração, 
Garantia de calibração por 5 anos, Manual de intruções em português e Certificado de 
garantia. 

31 0.001504 

Aparelho de pressão digital de pulso com detecção de arritmia cardíaca, com alimentação: 
2 pilhas alcalinas tipo "aaa" (1,5v)(inclusas), visor digital: cristal líquido, insuflação: 
automática (bomba de ar), desinsuflação: automática (válvula de desinsuflação), método de 
medição: oscilométrico, faixa de medição: pressão: 20 ~ 300mmhg. Pulso 40 ~ 400. 
Precisão ± 3mmhg, desligamento: botão "power" ou automaticamente após 150 segundos 
sem utilização, relógio: ano, mês, data, hora, tempo de vida da bateria: aproximadamente 
250 medições, memória: 85 memórias, circunferência da braçadeira: 22cm (222mm), 
condições de funcionamento: 10ºc a 40ºc - umidade 30 a 85%, condições de armazenagem: 
-20ºc a 50ºc, umidade 10% - 85%, dimensões aproximadas da braçadeira (aberta): 
6,9x28,8cm (lxp), dimensões aproximadas do monitor: 7,5x3x7,5cm (axlxp), peso líquido 
aproximado do produto: 130g (incluindo pilhas). Embalagem contendo dados de 
identificação do produto, data de fabricação, garantia mínima de 01 ano e marca do 
fabricante. Unidade. 

UNIDADE  
 (cód.: 1) 

200 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

32 13580-1 

Atadura de crepe 15 cm - atadura de crepe de 15cm de largura por 4,5m de comprimento, 
contendo 13 fios/cm2, confeccionada em algodão cru ou componente sintético, bordas com 
acabamento que impeça o desfiamento, não eslástica, enrolada uniformemente de forma 
contínua e cilíndrica, não estéril, embalada individualmente, com dados de identificação, 
procedência e registro no ministério da saúde. Unidade.pacote com 12 und. 

PACOTE 12 
UNIDADE  
 (cód.: 209) 

120 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

33 12908-9 

Atadura de crepe 20 cm - atadura de crepe de 20cm de largura por 4,5m de comprimento, 
contendo 13 fios/cm2, confeccionada em algodão cru ou componente sintético, bordas com 
acabamento que impeça o desfiamento, não eslastica, enrolada uniformemente de forma 
contínua e cilíndrica, não estéril, embalada individualmente, com identificação, 
procedência e registro no ministério da saúde. Pacote com 12 unidade. 

PACOTE 12 
UNIDADE   
(cód.: 209) 

120 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

34 101288-6 

Avental cirurgico - polipropileno ou poliester, com 40 g/m2 de gramatura,impermeavel ao 
vapor, acabamento em overlock,com manga longa e oclusao nos punhos com elasticos,, 
tranpasse triangular nas costas e fita para amarra-la,decote com gola redonda,fita p/ amarra-
la, com comprimento minimo de 1,10m,, descartavel, embalado em saco plastico com 10 
unidades, com etiqueta de especificacao da gramatura. Embalagem com dados de 
identificação, data de fabricação, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente 
e pertinente ao produto. Unidade de fornecimento: pacote com 10 unidades. 

PACOTE 10 
UNIDADE 
  (cód.: 31) 

80 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

35 267891-8 
BATERIA ALCALINA - BATERIA ALCALINA REF. 6LR61,PARA USO EM 
GERAL,VOLTAGEM 9V 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

100 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

36 235275-3  
Bateria cinza 3 V - bateria lithium, micro lithium cell cr 2032 para utilizacao em aparelho 
glicosimetro, obs: este insumo e compativel com o equipamento para medicao de glicose 
no sangue. Unidade 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

60 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

37 389092-9  

Caixa organizadora - plastico resistente e transparente,tipo caixa alta, cantos 
arredondados,com tampa e trava de seguranca,medindo aproximadamente: 56,4cm 
comprimento x 38,5cm largura x 31,7cm altura,capacidade para 56,1 litros,na cor 
transparente,multiuso.Unidade 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

30 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

38 387387-0 

Caixa termica em polietileno, com termometro acoplado na parte externa, com isolamento 
em espuma de poliuretano de alta densidade , capacidade mínima de 26 litros, com as 
medidas externa aproximadas de 43 comprimentox 28 largurax 38 altuta.medidas interna 
aproximadas de 34 comprimentox25 largurax31,5 altura. Garantia mínima de 01 ano. 
Unidade. 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

20 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

39 285704-9 

Caixa termica em polietileno, com termometro acoplado na parte externa, com isolamento 
em espuma de poliuretano de alta densidade , capacidade mínima de 5 litros, com as 
medidas externa aproximadas de 29,5 comprimentox 26 largurax 38,5 altuta.medidas 
interna aproximadas de 24 comprimentox21,7 largurax31,5 altura. Garantia mínima de 01 
ano. Unidade. 

UNIDADE  
 (cód.: 1) 

20 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

40 262053-7 
Canula de guedel nº 02 confeccionada em pvc, transparente, sem rebarbas, com fenestra 
permitindo passagem de sonda de aspiração, com dados de identificção e procedência, data 
e tipo de esterilização e tempo de validade. 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

15 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

41 262054-5 
Canula de guedel nº 03 confeccionada em pvc, transparente, sem rebarbas, com fenestra 
permitindo passagem de sonda de aspiração, com dados de identificção e procedência, data 
e tipo de esterilização e tempo de validade. 

UNIDADE        
 (cód.: 1) 

15 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

42 262055-3 
Cânula de guedel nº. 04, confeccionada em pvc, transparente, sem rebarbas, com fenestra 
permitindo passagem de sonda de aspiração, com dados de identificção e procedência, data 
e tipo de esterilização e tempo de validade. 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

15 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

43 262056-1 
Cânula de guedel nº. 05, confeccionada em pvc, transparente, sem rebarbas, com fenestra 
permitindo passagem de sonda de aspiração, com dados de identificção e procedência, data 
e tipo de esterilização e tempo de validade. 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

15 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006
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44 181312-9 Canula de Traqueostomia nº 5 
UNIDADE        

 (cód.: 1) 
10 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

45 354824-4 Canula de Traqueostomia nº 6 
UNIDADE        

 (cód.: 1) 
10 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

46 181304-8 Canula de Traqueostomia nº 7 
UNIDADE        

(cód.: 1) 
10 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

47 181306-4 Canula de Traqueostomia nº 8 
UNIDADE        

(cód.: 1) 
10 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

48 181307-2 Canula de Traqueostomia nº 8,5 
UNIDADE        

(cód.: 1) 
10 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

49 0.01018 

Cateter intravenoso - para acesso venoso central (tipo intracath ou similar), 19 g x 12", 
descartavel, em vialon esteril, radiopaco, protegido por bainha plastica, com mandril guia 
flexivel, calibre do cateter 19 g, agulha longa de paredes finas, com bisel trifacetado, 
indicador de bisel 

CAIXA 50 
UNIDADE   
(cód.: 61) 

100 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

50 0.006071 

Cateter intravenoso -para acesso venoso central (tipo intracath ou similar),16 g x 12", 
descartavel, em vialon estéril, radiopaco, protegido por bainha plastica, com mandril guia 
flexível, calibre do cateter 16g, comprimento 30,5 cm; agulha longa de paredes finas, com 
bisel trifacetado, indicador de bisel, calibre 16g 

CAIXA 50 
UNIDADE   
(cód.: 61) 

100 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

51 69746-0 
Cateter nasal nº 12 - cateter nasal tipo óculos para oxigênio nº 12, descartável, estéril, 
confeccionado em polivinil, atóxico, flexíval e transparente. Embalado individualmente, 
com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.   

UNIDADE        
(cód.: 1) 

2000 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

52 154725-9 

Cateter periférico flexível intravenoso, biocompatível, tipo abocath n° 20, com agulha 
siliconada e de aço inoxidável, com bisel trifacetado can fluoroetilenopropileno, estéril, 
para infusão de soluções intravenosas e administração de medicamentos intermitente. 
Embalado individualmente. Caixa com 100 unidade.  

CAIXA 100 
UNIDADE    
(cód.: 38) 

80 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

53 154726-7 

Cateter periférico flexível intravenoso, biocompatível, tipo abocath n° 22, com agulha 
siliconada e de aço inoxidável, com bisel trifacetado can fluoroetilenopropileno, estéril, 
para infusão de soluções intravenosas e administração de medicamentos intermitente. 
Embalado individualmente. Caixa com 100 unidade. 

CAIXA 100 
UNIDADE    
(cód.: 38) 

160 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

54 154727-5 

Cateter periférico flexível intravenoso, biocompatível, tipo abocath n° 24, com agulha 
siliconada e de aço inoxidável, com bisel trifacetado can fluoroetilenopropileno, estéril, 
para infusão de soluções intravenosas e administração de medicamentos intermitente. 
Embalado individualmente. Caixa com 100 unidade. 

CAIXA 100 
UNIDADE    
(cód.: 38) 

120 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

55 198881-6 

Coletor de urina sistema fechado - bolsa coletora de urina, estéril, contendo tubo de 
extensão medindo 1,20m de comprimento x 07mm de diâmetro interno, apresentando na 
extremidade distal adaptador para sonda em escala e na extremidade proximal (pré-
adaptada à bolsa) uma válvula anti-refluxo. Bolsa coletora em formato arredondado nos 
cantos, com uma face opaca e outra transparente, graduada em escala de mm, contendo 
local para identificação do paciente, tubo pra drenagem de urina com clamp plástico, coldre 
protetor. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno, com abertura 
em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência e data de validade, 
capacidade de 2000ml, unidade. 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

200 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

56 11887-7 

Coletor para material pérfuro cortante com alça, confeccionado em material resistente a 
punctura, ruptura e vazamento - papelão ondulado, resistente, impermeável, sacola de 
revestimento em polietileno, fundo de papelão rígido, cinta interna de papelão 
rígido,bandeja interna de papelão ondulado, com capacidade para 07 (sete) litros, 
embalados individualmente, com dados de identificação e procedência. Dentro das 
exigências das normas: abnt nbr 13853 de 05/1997, rdc 306, conama 358 e demais normas 
relacionadas. Acrescido da inscrição “PERFUROCORTANTE,e com a simbologia de 
INFECTANTE , na parte externa da caixa. Unidade. 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

500 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

57 
0.002811

2 

Coletor para material pérfuro cortante com alça, confeccionado em material resistente a 
punctura, ruptura e vazamento - papelão ondulado, resistente, impermeável, sacola de 
revestimento em polietileno, fundo de papelão rígido, cinta interna de papelão 
rígido,bandeja interna de papelão ondulado, com capacidade para 13 (treze) litros, 
embalados individualmente, com dados de identificação e procedência. Dentro das 
exigências das normas: abnt nbr 13853 de 05/1997, rdc 306, conama 358 e demais normas 
relacionadas. Acrescido da inscrição “PERFUROCORTANTE,e com a simbologia de 
INFECTANTE , na parte externa da caixa. Unidade. 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

600 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

58 
0.002811

3 

Coletor para material pérfuro cortante com alça, confeccionado em material resistente a 
punctura, ruptura e vazamento - papelão ondulado, resistente, impermeável, sacola de 
revestimento em polietileno, fundo de papelão rígido, cinta interna de papelão 
rígido,bandeja interna de papelão ondulado, com capacidade para 20 (vinte) litros, 
embalados individualmente, com dados de identificação e procedência. Dentro das 
exigências das normas: abnt nbr 13853 de 05/1997, rdc 306, conama 358 e demais normas 
relacionadas. Acrescido da inscrição “PERFUROCORTANTE,e com a simbologia de 
INFECTANTE , na parte externa da caixa. Unidade. 

UNIDADE 
(cód.: 1) 

800 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

59 171234-9 
Compressa cirurgica - em tecido algodao, com 04 camadas de gaze, radiopaco, medindo 
(7,5 x 7,5)cm, com 11 fios por cm-, esteril, envolvida em papel grau cirurgico, uso em 

PACOTE 50 
UNIDADE  

300 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006
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campo operatorio, descartavel, apresentacao e embalagem conforme legislacao vigente, 
rotulagem conforme legislacao vigente. 

 (cód.: 210) 

60 185331-7 
Compressa cirurgica - em tecido algodao, com 4 camadas de gase, radiopaco, medindo ( 45 
x 50 )cm, 35g, descartavel, esteril, apresentacao conforme legislacao vigente, rotulagem 
respeitando legislacao vigente 

PACOTE 50 
UNIDADE  
 (cód.: 210) 

100 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

61 
0.002455

3 

Desinfetante bactericida a base de quartenario de amonia - desinfetante hospitalar de acao 
bactericida ativa, de amplo espectro (microbacterias, bacterias multidrogarresistentes, 
incluindo clostridium difficile, fungos e virus),inodoro,utilizacao em qualquer area 
hospitalar onde devera realizar a limpeza e desinfeccao em um unico procedimento sem a 
necessidade de enxague,para desinfeccionar.Deve apresentar laudo de atividade 
bactericida, fungicida, microbactericida nas diluicoes de uso testadas. Laudo de 
irritabilidade cutanea e ocular. Em embalagem apropriada,rotulo com numero, lote, data 
fabricacao/validade, formula, registro do produto atraves da copia do d.o.u. Ms e legislacao 
especifica da anvisa.Unidade de fornecimento: galão de 5 litros 

GALAO 5 
LITRO   

(cód.: 246) 
36 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

62 
0.002483

1 

Desinfetante hospitalar à base de Hipoclorito de Sódio, com 1% de Cloro ativo, possuindo 
agente estabilizante que garante maior tempo de manutenção no teor de cloro. Indicado 
para desinfecção de superfícies fixas e utensílios, tais como: pisos, paredes, azulejos, ralos, 
lixeiras e mobiliário. Indicado para todos os estabelecimentos ligados à área da 
saúde.embalagem frasco com 5 litros 

GALAO 5 
LITRO     

(cód.: 246) 
60 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

63 155415-8 
Detergente enzimatico - biodegradavel, espumante, com 4 enzimas, amilase,carbohidrase, 
associadas a combinacao ativa, apresentação galão com 5 litros.Possuir  Registro no MS 
com  Validade mínima de  24 meses após a data de fabricação. 

GALAO 5 
LITRO     

(cód.: 246) 
60 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

64 370501-3 

DRENO DE TORAX - CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL,CONECTOR 
DRENO- TUBO (INDIVIDUAL OU UNIVERSAL),RADIOPACO 
MULTIPERFURADO,N° 30, DRENO COM 45,00CM,ESTERIL,EMBALAGEM 
INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU EM COMBINACAO COM 
FILME PLASTICO,ROTULAGEM CONFORME RDC 185 ANVISA 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

100 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

65 370502-1 

DRENO DE TORAX - CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL,CONECTOR 
DRENO- TUBO (INDIVIDUAL OU UNIVERSAL),RADIOPACO 
MULTIPERFURADO,N° 32, DRENO COM 45,00CM,ESTERIL,EMBALAGEM 
INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU EM COMBINACAO COM 
FILME PLASTICO,ROTULAGEM CONFORME RDC 185 ANVISA 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

100 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

66 370504-8 

DRENO DE TORAX - CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL,CONECTOR 
DRENO- TUBO (INDIVIDUAL OU UNIVERSAL),RADIOPACO 
MULTIPERFURADO,N° 34, DRENO COM 45,00CM,ESTERIL,EMBALAGEM 
INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU EM COMBINACAO COM 
FILME PLASTICO,ROTULAGEM CONFORME RDC 185 ANVISA 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

100 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

67 370505-6 

DRENO DE TORAX - CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL,CONECTOR 
DRENO- TUBO (INDIVIDUAL OU UNIVERSAL),RADIOPACO 
MULTIPERFURADO,N° 36, DRENO COM 45,00CM,ESTERIL,EMBALAGEM 
INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU EM COMBINACAO COM 
FILME PLASTICO,ROTULAGEM CONFORME RDC 185 ANVISA 

UNIDADE  
 (cód.: 1) 

100 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

68 370506-4 

DRENO DE TORAX - CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL,CONECTOR 
DRENO- TUBO (INDIVIDUAL OU UNIVERSAL),RADIOPACO 
MULTIPERFURADO,N° 38, DRENO COM 45,00CM,ESTERIL,EMBALAGEM 
INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU EM COMBINACAO COM 
FILME PLASTICO,ROTULAGEM CONFORME RDC 185 ANVISA 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

100 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

69 95741-0 
Eletrodo descartável em silicone, para eletrocardiograma, embalagem em caixa com 50 
unidades, dados de identificação do produto e marca do fabricante. Pacote. 

PACOTE 50 
UNIDADE  
 (cód.: 210) 

200 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

70 192951-8 

Equipo para soro macrogotas com injeção lateral- equipo para infusão venosa de drogas, 
transparente, descartável, estéril, confeccionado em pvc atóxico flexível, contendo conector 
(com tampa protetora), com ponta perfurante biselada adaptável a frasco de vidro ou 
ampola plástica, com respiro e filtro; câmara rígida com conta gotas, em pvc atóxico 
flexível de alta precisão (20 gotas = 1ml); tubo conector vinílico de 1,20 m de extensão, 
com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral com borracha cicatrizante para 
administração de medicamentos e conector tipo luer macho (universal) com tampa. 
Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com 
abertura em pétala. Constando externamente data de fabricação e esterilização, procedência 
e prazo de validade. Unidade. 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

35.000 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

71 192986-0 

Equipo para soro microgotas - equipo para infusão venosa de drogas, transparente, 
descartável, estéril, confeccionado em pvc atóxico flexível, contendo conector (com tampa 
protetora), com ponta perfurante biselada adaptável a frasco de vidro ou ampola plástica, 
com respiro e filtro; câmara com conta gotas, em pvc atóxico rígido de alta precisão (60 
micro-gotas = 1ml); tubo conector vinílico de 1,20 m de extensão, com pinça rolete de alta 
precisão, injetor lateral com borracha cicatrizante para administração de medicamentos e 
conector tipo luer macho (universal) com tampa. Embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Constando externamente 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

1.000 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006
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data de fabricação e esterilização, procedência e prazo de validade. Unidade. 

72 
0.003704

5 

Escova Ginecologica, cervical esteril com hastes de aproximadamente 18 cm, cerdas 
macias em nylon,em um formato levemente conico, Fabricadas em fios de nylon com 
pontas protegidas e haste plastica. Embalado com dados de identificação e procedência. 
Unidade de fornecimento pacote com 100 und. 

CAIXA 100 
UNIDADE   

(cód.: 38) 
120 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

73 191685-8 

Esfignomanômetro adulto obeso para medir as pressões sistólicas e diastólica do sangue 
composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmhg, 
braçadeiraconfeccionada em tecido antialérgico, com fecho em metal ou velcro, resistente, 
flexível e que se molde facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de 
sub-peças, com borracha especial. Embalado individualmente em estojo, garantia mínima 
de 01 ano, registro no inmetro, dados do fabricante e procedência. Unidade. 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

20 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

74 396289-0 

Esfignomanômetro adulto para medir as pressões sistólicas e diastólica do sangue 
composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmhg, 
braçadeiraconfeccionada em tecido antialérgico, com fecho em metal ou velcro, resistente, 
flexível e que se molde facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de 
sub-peças, com borracha especial. Embalado individualmente em estojo, garantia mínima 
de 01 ano, registro no inmetro, dados do fabricante e procedência. Unidade. 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

80 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

75 424777-9 

Esparadrapo impermeável, na cor branca, em tecido 100% algodão, alvejado, isento de 
alvejantes óptico, com uma camada de adesivo a base de óxido de zinco, a outra face com 
borracha natural e resinas, medindo 10cmx4,5m, bobinado em carretel plástico coberto 
com uma capa, também de plástico, contendo dados de identificação do produto, dimensão, 
composição, data de fabricação e tempo de validade. Unidade. 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

200 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

76 229757-4  

Espátula de ayres de madeira, resistente, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para 
coleta de exames ginecológicos, medindo 18cm de comprimento, embalagem em pacotes 
contendo 100 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, 
constando número do lote e data de fabricação. Unidade de fornecimento: pacote com 100 
unidades. 

PACOTE 100 
UNIDADE  
 (cód.: 201) 

120 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

77 18045-9  

Espéculo vaginal descartável, estéril, transparente - tamanho grande, plástico, polietileno, 
atóxico, com abertura em forma de rosca tipo borboleta, uso único, embalado 
individualmente conforme praxe do fabricante, constando externamente dados de 
identificação, procedência e data de validade. Unidade. 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

400 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

78 18042-4  

Espéculo vaginal descartável, estéril, transparente - tamanho médio, plástico, em 
polietileno, atóxico, com abertura em forma de rosca tipo borboleta, uso único, embalado 
individualmente conforme praxe do fabricante, constando externamente dados de 
identificação, procedência e data de validade. Unidade. 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

800 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

79 18040-8  

Espéculo vaginal descartável, estéril, transparente - tamanho pequeno, plástico, em 
polietileno, atóxico, com abertura em forma de rosca tipo borboleta, uso único, embalado 
individualmente conforme praxe do fabricante, constando externamente dados de 
identificação, procedência e data de validade. Unidade. 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

800 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

80 102840-5 
Estesiometro –kit com 7 monofilamentos ,para teste de sensibilidade em nylon, metal e 
elastico, largura ajustavel, em fio de nylon, do tipo 02 pontos, para avaliar discriminacao de 
dois pontos estaticos.unidade de fornecimento:kit com 7 unidades 

KIT 
(cód.:1138) 

5 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

81 147978-4 

Estetoscópio Profissional adulto: constituido de ascultador duplo de alta sensibilidade na 
captação precisa dos minimos ruídos, olivas de selamento suave com  formato anatômico 
em borracha antialérgica para ajuste confortável e perfeita vedação contra sons ambiente; 
Diafragma ajustável e de peça única fabricada em Epoxi/fibra de vidro;conjunto biauricular 
de armação leve; resistente com ajuste; tubo em uso moldado sem soldas para proporcionar 
ampliação e nitida condução do som captado, com dados de identificação, procedência, 
data de fabricação e validade. Unidade. 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

40 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

82 
0.002078

9 

Filtro hme ventilacao mecanica - tipo hme adulto: aplicacao: umidificacao, filtracao 
bacteriologica e viral em ventilacao mecanica, eficiencia de retencao de contaminantes 
maior que 99%, filtro tipo hme, higroscopio, espaco morto padrao, volume corrente 200 a 
1000 ml, adulto, acompanha tubo flexivel esteril de 15 cm x 15 x 22 mm, descartavel, 
esteril. Embalagem com dados de identificacao, procedencia, fabricacao, validade e 
registro no ms. 

UNIDADE        
 (cód.: 1) 

100 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

83 0.001977 
Fio catgut cromado, diâmetro 0 AG 3, com 70 cm, com agulha cilíndrica robusta de 1/2 
círculo com +ou- 4,00cm. Unidade cx c/ 24 und 

CAIXA 24 
UNIDADE  
(cód.: 155) 

20 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

84 277762-2  
Fio catgut cromado, diâmetro 2-0 ag3, 70 cm, com agulha cilíndrica de 1/2 círculo com 
3,00cm. Unidade. cx c/ 24 und 

CAIXA 24 
UNIDADE 
 (cód.: 155) 

20 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

85 0.001971 
Fio catgut cromado, diâmetro 3-0 AG3, 70 cm, com agulha cilíndrica de 1/2 círculo com 
3,00cm. Unidade. cx c/ 24 und 

CAIXA 24 
UNIDADE 
 (cód.: 155) 

20 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

86 0.006937 

Fio cirúrgico monofilamento de nylon preto cuticular, estéril, não absorvível, diâmetro 3-0, 
medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, 
triangular, medindo 4,0 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em 
envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita 

CAIXA 24 
UNIDADE   
 (cód.: 155) 

20 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006
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abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até 
o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data da validade e número do registro do MS. O produto deve 
seguir a norma técnica da ABNT. 

87 408999-5 

Fio de Naylon cirúrgico monofilamento , preto cuticular, estéril, não absorvível, diâmetro 
2-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 1/2 de círculo, 
triangular, medindo 4,0 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em 
envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita 
abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até 
o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data da validade e número do registro do MS. O produto deve 
seguir a norma técnica da ABNT.caixa c/ 24 unidades 

CAIXA 24 
UNIDADE   
 (cód.: 155) 

30 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

88 155656-8  

Fio de Naylon cirúrgico monofilamento preto cuticular, estéril, não absorvível, diâmetro 3-
0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, 
triangular, medindo 4,0 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em 
envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita 
abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até 
o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data da validade e número do registro do MS. O produto deve 
seguir a norma técnica da ABNT.Caixa c/ 24 unidades 

CAIXA 24 
UNIDADE   
 (cód.: 155) 

30 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

89 148244-0  

Fio de Naylon cirúrgico monofilamento preto cuticular, estéril, não absorvível, diâmetro 4-
0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, 
triangular, medindo 4,0 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em 
envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita 
abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até 
o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data da validade e número do registro do MS. O produto deve 
seguir a norma técnica da ABNT.Caixa c/ 24 unidades 

CAIXA 24 
UNIDADE   
 (cód.: 155) 

30 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

90 155526-0  

Fio de Naylon cirúrgico monofilamento preto cuticular, estéril, não absorvível, diâmetro 5-
0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, 
triangular, medindo 2,0 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em 
envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita 
abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até 
o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data da validade e número do registro do MS. O produto deve 
seguir a norma técnica da ABNT.Caixa c/ 24 unidades 

CAIXA 24 
UNIDADE    
(cód.: 155) 

30 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

91 
0.003046

6 

Fita adesiva hospitalar, confeccionada em papel crepado, tratada, branca, medindo 16mm x 
50 m. Enrolada em forma contínua em anel de papelão. acondicionado em 
embalagem,original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de 
fabricação e validade de no mínimo 18 meses, estampada na  parte externa da embalagem. 
Unidade. 

UNIDADE        
 (cód.: 1) 

400 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

92 426676-5 
FITA MICROPORE - MEDINDO (10 CM X 4,5 M),EMALAGEM EM CARRETEL 
COM CAPA PLASTICA DE PROTECAO, CONTENDO DADOS DE 
IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA , LOTE E VALIDADE. 

UNIDADE        
 (cód.: 1) 

200 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

93 200078-4 
Fita para autoclave rolo 19 mm x 30 m para identificação pacotes esterelizados e vapor, 
embalagem constando dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade 
com registro com orgão competente. Unidade. 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

250 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

94 
0.002812

8 

Fixador citológico a base de propileno glicol e álcool, com tampa borrifadora, embalagem 
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação de 
validade. Unidade de fornecimento: frasco com no mínimo 40ml. 

FRASCO  
(cód.:1370) 

30 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

95 153188-3 

FLUXOMETRO - PARA OXIGENIO, CORPO DE EM LATAO POLIDO E CROMADO, 
COM ESCALA GRADUADA DE 0 A 15 L/MIN., COMPRIMENTO DA ESCALA 
APROXMADAMENTE DE 150MM, BILHA DUPLA EM MATERIAL 
TRANSPARENTE INQUEBRAVEL, FLUTUADOR ESFERICO EM ACO 
INOXIDAVEL, SISTEMA DE COMPENSACAO DE PRESSAO, ROSCAS 
CONFORME NORMA NBR 254, INCLUI: NORMATIZADO PELA ABNT 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

15 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

96 237378-5 

Fralda descartavel adulto geriatrica tamanho g, peso a partir de 30 kg. Acondicionado em 
embalagem, original do fabricante, lote, data de fabricação e validade estampada na 
embalagem. Data de validade, no minimo,18 meses (ou prazo de validade igual ou superior 
a 75% da validade final do produto), pacote com no mínimo 08 (oito) fraldas. Pacote. 

PACOTE 8 
UNIDADE   
(cód.: 191) 

400 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

97 379275-7 

Fralda descartavel adulto geriatrica tamanho m, peso a partir de 30 kg. Acondicionado em 
embalagem, original do fabricante, lote, data de fabricação e validade estampada na 
embalagem. Data de validade, no minimo,18 meses (ou prazo de validade igual ou superior 
a 75% da validade final do produto), pacote com no mínimo 08 (oito) fraldas. Pacote. 

PACOTE 8 
UNIDADE  
 (cód.: 191) 

400 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

98 237374-2 

Fralda descartavel adulto geriatrica tamanho xg, peso a partir de 30 kg. Acondicionado em 
embalagem, original do fabricante, lote, data de fabricação e validade estampada na 
embalagem. Data de validade, no minimo,18 meses (ou prazo de validade igual ou superior 
a 75% da validade final do produto), pacote com no mínimo 08 (oito) fraldas. Pacote. 

PACOTE 8 
UNIDADE  
 (cód.: 191) 

400 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006
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99 313303-6 

Fralda descartável com gel tamanho extra grande para crianças acima de 12 kg, de formato 
anatômico de cintura ajustável, dotada de recortes nas pernas, de preferência com 2 a 4 
elásticos, possibilitando ajuste perfeito e livre de vazamentos. Camadas interna e externa 
perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, 
evitando seu deslocamento durante o uso. Ser isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, 
apresentar maciez e absorcão adequadas a sua finalidade, apresentar superfície uniforme, 
livre de empelotamentos ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. O revestimento 
externo deverá ser confeccionada em plástico apropriado, do tipo filme polietileno, com 
espessura, flexibilidade e resistência adequadas. Ser dotada de faixa multi ajustável de 2 
tiras adesivas abre/fecha, devidamente impregnada de substância aderente antialérgica, 
possuindo nas extremidades pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o 
fácil manuseio. Embaladas em pacote com no mínimo 8 (oito) unidades. Constando dados 
de procedência e validade. Pacote. 

PACOTE 8 
UNIDADE  
 (cód.: 191) 

200 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

100 304645-1 

Fralda descartável infantil tamanho grande, para crianças de 10 a 14 kg, atóxica, com capa 
de tela polimérica, núcleo absorvente com a primeira camada composta por algodao 
hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materias poliméricos absorventes e com capa de 
apoio estrutural. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Unidade de 
fornecimento: un (unidade) , 

PACOTE 8 
UNIDADE  
 (cód.: 191) 

200 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

101 
0.003459

0 

Fralda descartável infantil, tamanho médio, para criancas de 06 a 09 kg, de formato 
anatômico de cintura ajustável, dotada de recortes nas pernas, de preferência com 2 a 4 
elásticos, possibilitando ajuste perfeito e livre de vazamentos. Camadas interna e externa 
perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, 
evitando seu deslocamento durante o uso. Ser isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, 
apresentar maciez e absorcão adequadas a sua finalidade, apresentar superfície uniforme, 
livre de empelotamentos ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. O revestimento 
externo deverá ser confeccionada em plástico apropriado, do tipo filme polietileno, com 
espessura, flexibilidade e resistência adequadas. Ser dotada de faixa multi ajustável de 2 
tiras adesivas abre/fecha, devidamente impregnada de substância aderente antialérgica, 
possuindo nas extremidades pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o 
fácil manuseio.embaladas em pacote constando dados de procedência e validade. Unidade. 

PACOTE 8 
UNIDADE   
(cód.: 191) 

200 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

102 
0.001094

3 

Frasco plastico - do tipo recipiente nutricao enteral,transparente, 300 ml, com tampa 
rosqueada, alca, etiqueta, bico conector, graduado, esteril, atoxico, descartavel, embalagem 
individual.Unidade de fornecimento:frasco de 300 ml. 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

600 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

103 0.004655 

Gaze tipo queijo 91x91cm - atadura de gaze hidrófila 13 fios por m2 ,com 08 dobras, 
medindo 91cm de largura x 91metros de comprimento utilizado para absorção de sangue e 
secreções líquidas em cirúrgias ou na confecção de gazes vaselizados ou furacinados, 
dissectores e torundas. Confeccionada em algodão altamente absorvente, macio e isento de 
impurezas. Embalado de acordo com as praxes do fabricante, contendo dados de 
identificação e procedência. Rolo. 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

300 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

104 
0.005664

6 

Gel condutor - gel condutor, inodoro especialmente desenvolvido para uso como meio de 
contato para transmissão de impulsos elétricos entre a pele do paciente e o elétrodo em: 
monitores cirúrgicos, eletro-cardiográfos, eletrolipoforese, desfibriladores e bísturi elétrico. 
Acondicionado em galão 5litros, embalado de acordo com as praxes do fabricante, 
contendo dados de identificação e procedência. Frasco. 

GALAO 5 
LITRO     

(cód.: 246) 
20 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

105 396294-6  

GLICOSIMETRO - MEDIDOR DE GLICEMIA,NA ESCALA DE 20 A 600 
MG/DL,CALIBRACAO AUTOMATICA, DETERMINACAO AMPEROMETRICA DE 
GLICOSE, IDENTIFICA AMOSTRA DE SANGUE INSUFICIENTE E TIRAS DE 
TESTE VENCIDAS,COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TESTES COM 
DATA E HORA QUE FORAM FEITOS OS TESTES, LEVA 10 SEGUNDOS PARA 
COMPLETAR A MEDICAO,ALIMENTACAO DE BATERIA CR2032, 
ACOMPANHANDO 200 TIRAS DE TESTES E 200 LANCETAS CADA 
UM.,ACOMPANHA BATERIA, MANUAL, ESTOJO, CAIXA DE TIRAS 
TESTE,GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO, PARA PECAS E SERVICOS, 
ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, 
REGISTRO NA ANVISA 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

120 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

106 199801-3 

INDICADOR BIOLOGICO - EM TUBO PLASTICO TERMOPLASTICO, FLEXIVEL, 
P/MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR, EM 24 HORAS, TIRAS 
IMPREGNADAS COM ESPOROS BACTERIANOS DE BACILLUS 
STEAROTHERMOPHILLUS -  

CAIXA        
(cód.:1457) 

10 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

107 193298-5 

Integrador químico - tira de indicador químico multiparâmetros para esterilização a vapor, 
confeccionado em material atômico e apirogenico, classe 4 embalagem constando 
externamente os dados de identificação, procedêdencia, data de fabricação e 
validade.pacote c/ 480 fitas 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

10 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

108 395105-7 
Iodopovidona - concentracao/dosagem 100 mg/ml,forma farmaceutica solucao 
topica,forma de apresentacao frasco,via de administracao topica.Unidade de 
fornecimento:Frasco com 1 litro 

FRASCO 1000 
MILILITRO 
 (cód.: 903) 

50 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

109 91453-3 Kit de eletrodo precordial com pera em silicone e cufia em metal, para eletro, embalagem UNIDADE  5 Art. 48, inc. I, da Lei 
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em caixa com 06 unidades, dados de identificação do produto e marca do fabricante. Caixa. (cód.: 1) Complementar n.º 123/2006

110 193075-3 

Kit Nebulização ADULTO-(Conjunto de máscara para inalação) - máscara para inalação 
tamanho adulto confeccionada em plástico transparente, composto por:mascara;copo e 
extensão. Acondicionado em embalagem individual em saco plástico, com dados do 
fabricante,  nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação e validade de no 
mínimo 18 meses, estampada na  parte externa da embalagem.procedência nacional. 
Conjunto. 

UNIDADE 
(cód.: 1) 

60 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

111 1000 

Kit Nebulização INFANTIL (Conjunto de máscara para inalação) - máscara para inalação 
tamanho infantil confeccionada em plástico transparente, composto por:mascara;copo e 
extensão. Acondicionado em embalagem individual em saco plástico, com dados do 
fabricante,  nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação e validade de no 
mínimo 18 meses, estampada na  parte externa da embalagem.procedência nacional. 
Conjunto. 

UNIDADE  
(cód.: 1) 

60 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

112 371920-0 
Kit para papanicolau contendo:01 espatula de Ayres;01 escova cervical;01 lamina de 
vidro;01 porta lamina;01 especulo vaginal M;01 par de Luvas.Unidade de fornecimento:kit 

KIT (cód.: 
1138) 

300 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

113 21473-6 

Lâmina de bisturi número 15, descartável, esteril, em aço inoxidável, sem rebarbas, com 
corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 
unidades individuais, em papel laminado, abertura em petala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no ministério da saúde 

CAIXA 100 
UNIDADE  
 (cód.: 38) 

30 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

114 21459-0 

Lâmina de bisturi número 23, descartável, esteril, em aço inoxidável, sem rebarbas, com 
corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 
unidades individuais, em papel laminado, abertura em petala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no ministério da saúde 

CAIXA 100 
UNIDADE   

(cód.: 38) 
20 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

115 21461-2 

Lâmina de bisturi número 24, descartável, esteril, em aço inoxidável, sem rebarbas, com 
corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 
unidades individuais, em papel laminado, abertura em petala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no ministério da saúde 

CAIXA 100 
UNIDADE  
 (cód.: 38) 

20 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

116 21312-8 

Lâmina de vidro lapidada,com uma extremidade fosca para microscopia com medidas de 
aproximadamente 26x76mm e 1,0 – 1,2mm de espessura, embalagem constando dados de 
identificação e procedência, data de fabricação e validade com registro no órgão 
competente. Caixa com 50 Unidade. 

CAIXA 50 
UNIDADE   
(cód.: 61) 

50 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

117 
0.001419

5 

Leite em po instantaneo - alimento infantil nutricionalmente completo, densidade calorica 
1,0 kcal/ml, 12% de proteinas, 53% de carboidratos, 35% de lipideos, fontes de proteina 
caseinato de sodio 70%, concentrado de proteina do soro 16%, proteina isolada de soja 
14%, 31g de proteina por litro, 129,5 g de carboidrato por litro, 39g de lipideos por litro, 
contendo selenio, cromo, molibdemio, taurina e carnitina, livre de lactose e gluten, sabor 
baunilha (ref. Pediasure).Apresentação lata de 400 gramas 

LATA 400 
GRAMA 

(cód.: 434) 
350 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

118 
0.001691

2 

Leite em pó instantaneo-Suplemento nutricional para crianças, rico em energia, vitaminas e 
minerais. Não contém lactose e glúten.sem sabor . (fortini) composto por: densidade 
calórica(kcal/ml) = 1,0 a 1,5;proteinas 9%;carboidratos = 50%;lipideos = 41%;fonte de 
proteinas caseinato (100%);fonte de carboidratos:lactose(16%) e maltodextrina (84%);fonte 
de lipideos óleos de palma, girassol e semente de colza;outras suplementações: carnitina, 
taurina, colina; relação ω6: ω3 5/1; relação kcal não protéica/gn =258:1; osmolaridade 
(mosm/l)= 206 (1,0kcal/ml) / 343 (1,5kcal/ml); osmolalidade (mosm/kg de água)= 243 
(1,0kcal/ml) / 445 (1,5kcal/ml).Apresentação lata de 400 gramas 

LATA 400 
GRAMA  
(cód.: 434) 

200 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

119 0.004656 
Lençol hospitalar descartável 50x50 - confeccionado em papel com 100% de celulose, cor 
branca, textura firme e alta resistência, em rolos, embalados individualmente em saco 
plástico, tamanho 50cm x 50m, contendo identificação e procedência, unidade. Rolo 

ROLO 
(cód.:1375) 

180 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

120 229021-9 

Luva cirúrgica nº 7,0 - luva cirúrgica estéril, descartável, confeccionada em látex natural, 
formato anatômico, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade, talcada, 
embaladas em envelope especialmente desenvolvido para manter a esterilidade do produto, 
composta de embalagem interna de papel crepe, com dobras transversais que permitam a 
transferência asséptica mais segura e envelope externo em papel grau cirúrgico, descartável 
e esterilizada por raios gama cobalto 60, tamanho nº 7,0. Embalagem contendo 
identificação e procedência data de fabricação e validade. Par. 

PAR 
(cód.:1111) 

400 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

121 235794-1 

Luva cirúrgica nº 7,5 - luva cirúrgica estéril, descartável, confeccionada em látex natural, 
formato anatômico, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade, talcada, 
embaladas em envelope especialmente desenvolvido para manter a esterilidade do produto, 
composta de embalagem interna de papel crepe, com dobras transversais que permitam a 
transferência asséptica mais segura e envelope externo em papel grau cirúrgico, descartável 
e esterilizada por raios gama cobalto 60, tamanho nº 7,5. Embalagem contendo 
identificação e procedência data de fabricação e validade. Par. 

PAR 
(cód.:1111) 

400 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

122 237801-9 
Luva cirúrgica nº 8,0 - luva cirúrgica estéril, descartável, confeccionada em látex natural, 
formato anatômico, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade, talcada, 
embaladas em envelope especialmente desenvolvido para manter a esterilidade do produto, 

PAR 
(cód.:1111) 

200 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006
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composta de embalagem interna de papel crepe, com dobras transversais que permitam a 
transferência asséptica mais segura e envelope externo em papel grau cirúrgico, descartável 
e esterilizada por raios gama cobalto 60, tamanho nº 8,0. Embalagem contendo 
identificação e procedência data de fabricação e validade. Par. 

123 237835-3 

Luva cirúrgica nº 8,5 - luva cirúrgica estéril, descartável, confeccionada em látex natural, 
formato anatômico, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade, talcada, 
embaladas em envelope especialmente desenvolvido para manter a esterilidade do produto, 
composta de embalagem interna de papel crepe, com dobras transversais que permitam a 
transferência asséptica mais segura e envelope externo em papel grau cirúrgico, descartável 
e esterilizada por raios gama cobalto 60, tamanho nº 8,5. Embalagem contendo 
identificação e procedência data de fabricação e validade. Par. 

PAR 
(cód.:1111) 

200 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

124 267150-6 

Luva de procedimento talcada tamanho EP -  confeccionada em látex natural e poliuretano, 
não estéril, ambidestra, antiderrapante, lubrificada com substancia absorvíveis pelo 
organismo, alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo com bainha, textura 
uniforme sem falhas. Embalagem constando externamente os dados de identificação, 
procedência, lote, data de fabricação e validade. Caixa com 100 unidades. 

CAIXA 100 
UNIDADE  
 (cód.: 38) 

300 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

125 433680-1 

Luva de procedimento talcada tamanho G -  confeccionada em látex natural e poliuretano, 
não estéril, ambidestra, antiderrapante, lubrificada com substancia absorvíveis pelo 
organismo, alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo com bainha, textura 
uniforme sem falhas. Embalagem constando externamente os dados de identificação, 
procedência, lote, data de fabricação e validade. Caixa com 100 unidades. 

CAIXA 100 
UNIDADE   

(cód.: 38) 
500 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

126 0006312 

Luva de procedimento talcada tamanho P - confeccionada em látex natural e poliuretano, 
não estéril, ambidestra, antiderrapante, lubrificada com substancia absorvíveis pelo 
organismo, alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo com bainha, textura 
uniforme sem falhas. Embalagem constando externamente os dados de identificação, 
procedência, lote, data de fabricação e validade. Caixa com 100 unidades. 

CAIXA 100 
UNIDADE  
(cód.: 38) 

 

500 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

127 152934-0 

Máscara antibacteriana descartavel PFF-2 N95 - máscara para prevenção do risco de 
transmissão de tuberculose, proteção respiratória contra poeira e névoas, design anatômico, 
ajuste à face do usuário, confeccionada em material filtrante macio de não tecido, não 
irritante, cobertura interna com 6 camadas e concha externa com clip nasal,com 2 tiras de 
elástico para fixação.aprovado pelo inmetro e ministerio do trabalho. Acondicionado em 
embalagem INDIVIDUAL, original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o 
lote, data de fabricação e validade de no mínimo 18 meses, estampada na  parte externa da 
embalagem. 

UNIDADE  
(cód.: 1) 

5000 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

128 
0.003838

9 

MASCARA FACIAL - (FACE SHIELD) ANTIRESPINGO, POLICARBONATO DE 0,5 
MM DE ESPESSURA, ULTRA RESISTENTE A RISCO E PRODUTOS QUIMICOS, 
REUTILIZAVEL, TRANSPARENTE, EXTREMAMENTE LEVE E COMPACTA 

UNIDADE        
 (cód.: 1) 

200 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

129 0.003259 

MASCARA PARA OXIGENOTERAPIA - ALTA CONCENTRACAO ADULTO COM 
RESERVATORIO E DE NAO-REINALACAO, DE FORMATO ANATOMICO, NAO 
REINALANTE, EXTENSAO EM PVC FLEXIVEL TRANSPARENTE, COM 
TAMANHO VARIANDO ENTRE 2,10 E 2,20 METROS PARA ENCAIXE PERFEITO 
NO ADAPTADOR DO RESERVATORIO E NO CILINDRO DE OXIGÊNIO. 
PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE NUMERO 
DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA 

UNIDADE        
 (cód.: 1) 

100 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

130 0.003260 

MASCARA PARA OXIGENOTERAPIA - ALTA CONCENTRACAO INFANTIL COM 
RESERVATORIO E DE NAO-REINALACAO, DE FORMATO ANATOMICO, NAO 
REINALANTE, EXTENSAO EM PVC FLEXIVEL TRANSPARENTE, COM 
TAMANHO VARIANDO ENTRE 2,10 E 2,20 METROS PARA ENCAIXE PERFEITO 
NO ADAPTADOR DO RESERVATORIO E NO CILINDRO DE OXIGÊNIO. 
PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE NUMERO 
DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA 

UNIDADE        
 (cód.: 1) 

50 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

131 224703-8 

Micro lanceta / para perfuração cutânea. Lanceta descartável para teste de glicemia, 
confeccionada em aço inoxidável, fixada em apoio plástico ou similar, com diâmetro 
universal apropriado para o encaixe em dispositivo lancetadores, estéril. Deve vir 
acompanhada de tampa de proteção da agulha para que a mesma mantenha-se estéril e 
íntegra antes do uso. Agulha com calibre 29 g e bisel trifacetado, tornando a penetração 
fácil e suave. Embaladas em caixas conforme praxe do fabricante, com dados de 
identificação e procedência, data, tipo de esterilização e prazo de validade, com registro em 
órgão competente. Unidade. 

CAIXA 100 
UNIDADE  
 (cód.: 38) 

200 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

132 
0.001060

4 

Multivia com clamp: dispositivo para administração de medicamentos/soluções com 2 
conectores luer lock fêmea universais com tampa, tubo flexível e transparente em pvc 
aprox. 60mm de comprimento; 2 clamp corta fluxo; conector duas vias, um conector luer 
slip macho universal com protetor. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e 
filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de 
fabricação e validade e registro no ministério da saúde, conforme nbr 14041/1998. Unidade 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

400 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

133 189010-7 
Óculos cirúrgico de proteção panorâmica, transparente, armação de borracha flexível e 
lente de policarbonato, ajuste perfeito, com ventilação e hastes com lente anti-embaçante, 
anti-estático, anti-risco, absorção de luz ultra violeta. Unidade 

UNIDADE        
 (cód.: 1) 

100 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006
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134 281505-2 

OXIMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA 
VERIFICAÇÃO NÃO-INVASIVA CONTÍNUA DA SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE 
OXIGÊNIO (SPO2) NO SANGUE ATRAVÉS DE SENSOR INFRAVERMELHO DE 
DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA, 
CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO 
INCLUINDO BATERIA DE 600G, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 
100%, COM ACURÁCIA DE +/- 4 DIGITOS, FAIXA DE MEDIDA DA FREQÜÊNCIA 
DE PULSO INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM, COM EXATIDÃO NA 
FAIXA DE AMOSTRAGEM MÁXIMA DE 5 BPM, DISPLAY DIGITAL COM 
AMOSTRAGEM SIMULTÂNEA DOS VALORES DE SPO2 E FREQÜÊNCIA 
CARDÍACA, ALÉM DE INDICAÇÃO DA QUALIDADE DO SINAL DE PULSO, 
MÁXIMO DE TEMPO PARA ESTABILIZAÇÃO DO SINAL:,10 SEGUNDOS APÓS 
CONEXÃO IDEAL DO SENSOR AO PACIENTE, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE 
ALARME AJUSTÁVEL ÁUDIO VISUAL PARA ALTA E BAIXA SPO2 / PULSO, 
ALARME SONORO E VISUAL PARA SENSOR DESCONECTADO E INDICADOR 
SONORO OU VISUAL DE BAIXA PERFUSÃO, INDICAÇÃO DE BAIXA CARGA DE 
ENERGIA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE ALARMES,01 (UM) 
,PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS,FUNCIONAMENTO COM 
PILHAS DESCARTÁVEIS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 15 HORAS DE 
OPERAÇÃO.,MEMÓRIA INTERNA MÍNIMA DE 30 HORAS.TECLA LIGA/DESLIGA 
PARA ACIONAMENTO. 

UNIDADE  
 (cód.: 1) 

200 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

135 150063-5 

Papel crepado, 100% celulose, bobina com 60 m x 60 cm de largura, gramatura mínima 
60g/m2, biodegradável, atóxico, hidrorepelente, maleável, resistente a ruptura, rasgo e 
estouro, isento de furos e nutrientes, que ofereça barreira microbiólogica eficaz. 
Embalagem constando dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade. 
Unidade de fornecimento: caixa c/ 500 folhas 

CAIXA 500 
UNIDADE   
(cód.: 96) 

100 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

136 0.008830 

Papel crepado, 100% celulose, folha 30 x 30 cm, gramatura mínima 60g/m2, 
biodegradável, atóxico, hidrorepelente, maleável, resistente a ruptura, rasgo e estoura, 
isento de furos e nutrientes, que ofereça barreira microbiólogica eficaz. Unidade.caixa c/ 
500 folhas 

CAIXA 500 
UNIDADE   
(cód.: 96) 

120 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

137 0.007468 

Papel termosensível para registro de eletrocardiograma, milimetrado conforme os padrões 
normalizados, medindo 216mm x 30m de comprimento, com escala própria para registro e 
adaptação perfeita ao aparelho eletrocardiográfico. Embalagem com dados de identificação, 
procedência e tempo de validade. Apresentação: rolo. 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

50 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

138 99412-0 PINCA CHERON - EM POLIPROPILENO, DESCARTAVEL 
UNIDADE        

(cód.: 1) 
500 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

139 339764-5 

Preservativo masculino sem lubrificação, confeccionado em látex natural, transparente, 
resistente, atóxico, hipoalérgico, formato anatômico com borda acabada em forma de 
bainha e reservatório na extremidade distal, isento de bolhas, rugas, furos, fissuras ou 
defeito que prejudique seu uso. Embalagem individual, conforme praxe do fabricante e 
trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de 
fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde e certificado pela 
anvisa. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 
Unidade. 

UNIDADE        
 (cód.: 1) 

400 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

140 328001-2 

Protetor solar fps 40 loção, com apresentação frasco entre 100 ml, acondicionados em 
embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de 
fabricação, de validade de no mínimo, 18 meses (ou no mínimo prazo de validade igual a 
75% da validade final do produto) e a inscrição proibido a venda no comércio estampados 
na parte externa. Frasco. 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

350 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

141 
0.001621

2 

Protetor solar fps 60 loção, com apresentação frasco entre 100 ml, acondicionados em 
embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de 
fabricação, de validade de no mínimo, 18 meses (ou no mínimo prazo de validade igual a 
75% da validade final do produto) e a inscrição proibido a venda no comércio estampados 
na parte externa. Frasco. 

FRASCO  
(cód.: 1370) 

350 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

142 315191-3 

Scalpe para punção venosa, com borboleta e agulha, esteril, descartável, n. 21. Embalagem 
individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, 
tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Cx com 100 unid. 

CAIXA 100 
UNIDADE   

(cód.: 38) 
80 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

143 315193-0 

Scalpe para punção venosa, com borboleta e agulha, esteril, descartável, n. 23. Embalagem 
individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, 
tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Cx com 100 unid. 

CAIXA 100 
UNIDADE  
 (cód.: 38) 

100 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

144 55882-6 

Seringa de 10 ml, descartável, com agulha 25 x 7 mm, estéril, em polipropileno, 
transparente, atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala 
de graduação em ml, números e tracos legíveis, com anel de retencão que impeça o 
desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, 
flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 

UNIDADE      
(cód.: 1) 

100.00
0 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006
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Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. 
Unidade. 

145 
0.003357

4 

Seringa de 20 ml, descartavel, com agulha 25 x 8mm, esteril, em polipropileno, 
transparente, atoxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala 
de graduacao em ml, numeros e tracos legiveis, com anel de retenca o que impeca o 
desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexoes seguras, 
flange com formato adequado, embolo com pistao lubrificado e ajustado ao cilindro. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. 
Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, 
procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no ministerio da saude. Caixa 
com 100 unidade 

CAIXA 100 
UNIDADE   

(cód.: 38) 
400 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

146 
0.001856

0 

Seringa de 5 ml, descartável, com agulha 25 x 8 mm, estéril, em polipropileno, 
transparente, atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala 
de graduação em ml, números e tracos legíveis, com anel de retencão que impeça o 
desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, 
flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. 
Unidade. 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

100.00
0 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

147 48243-9 

Seringa descartável, 3 ml com agulha 25 x 7mm - estéril descartável, confeccionada em 
polipropileno, translúcido, atóxico, com graduação externa de boa visualização, bico 
simples ou luer lock central, com agulha 25x7 mm - êmbolo com formato anatômico, 
ponteira de borracha atóxica, siliconizada, perfeitamente ajustada à seringa. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, 
constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de 
validade.  

UNIDADE   
(cód.: 1) 

100.00
0 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

148 228109-0 

Sonda de aspiração traqueal nº 12, descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, 
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, 
deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal 
para intermediário. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em 
polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade, pacote com 10 unidade. 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

20 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

149 156644-0 

Sonda de aspiração traqueal nº 14, descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, 
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, 
deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal 
para intermediário. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em 
polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade, pacote com 10 unidade. 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

20 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

150 23952-6 Sonda endotraqueal c/ balonete nº 07  und 
UNIDADE   

(cód.: 1) 
100 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

151 200989-7 Sonda endotraqueal c/ balonete nº 08  und 
UNIDADE   

(cód.: 1) 
100 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

152 181922-4 Sonda endotraqueal c/ balonete nº 6  und 
UNIDADE   

(cód.: 1) 
30 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

153 200988-9 Sonda endotraqueal c/ balonete nº 6,5  und 
UNIDADE   

(cód.: 1) 
30 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

154 200984-6 Sonda endotraqueal c/ balonete nº 7,5  und 
UNIDADE   

(cód.: 1) 
100 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

155 153803-9 Sonda endotraqueal c/ balonete nº 8,5  und 
UNIDADE   

(cód.: 1) 
100 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

156 179403-5 Sonda endotraqueal s/ balonete nº 3  und 
UNIDADE   

(cód.: 1) 
30 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

157 179404-3 Sonda endotraqueal s/ balonete nº 3,5  und 
UNIDADE   

(cód.: 1) 
30 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

158 236899-4 Sonda endotraqueal s/ balonete nº 4  und 
UNIDADE   

(cód.: 1) 
30 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

159 40750-0 Sonda endotraqueal s/ balonete nº 4,5 und 
UNIDADE   

(cód.: 1) 
30 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

160 236901-0 Sonda endotraqueal s/ balonete nº 5  und 
UNIDADE   

(cód.: 1) 
30 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

161 40751-8 Sonda endotraqueal s/ balonete nº 5,5  und 
UNIDADE   

(cód.: 1) 
30 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

162 
0.003491

3 

Sonda foley 2v n. 14, fabricada em látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta 
distal atraumática, com orifício distal e diámetro interno liso, válvula de insuflação eficaz 
que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização. Embalagem 
atóxica, esterilizada por raio gama. . Pacote c/ 10 unidade. 

CAIXA 10 
UNIDADE    
(cód.: 182) 

15 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006
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163 
0.003491

2 

Sonda foley 2v n. 16, fabricada em látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta 
distal atraumática, com orifício distal e diámetro interno liso, válvula de insuflação eficaz 
que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização. Embalagem 
atóxica, esterilizada por raio gama. . Pacote c/ 10 unidade. 

CAIXA 10 
UNIDADE   
 (cód.: 182) 

20 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

164 
0.003491

1 

Sonda foley 2v n. 18, fabricada em látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta 
distal atraumática, com orifício distal e diámetro interno liso, válvula de insuflação eficaz 
que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização. Embalagem 
atóxica, esterilizada por raio gama. . Pacote c/ 10 unidade. 

CAIXA 10 
UNIDADE   
 (cód.: 182) 

15 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

165 
0.003491

0 

Sonda foley 2v n. 20, fabricada em látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta 
distal atraumática, com orifício distal e diámetro interno liso, válvula de insuflação eficaz 
que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização. Embalagem 
atóxica, esterilizada por raio gama. Pacote c/ 10 unidade. 

CAIXA 10 
UNIDADE   
 (cód.: 182) 

10 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

166 
0.003491

6 

Sonda foley 3 vias n. 18, fabricada em látex de borracha 100% natural siliconizada, com 
ponta distal atraumática, com orifício distal e diámetro interno liso, válvula de insuflação 
eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização. 
Embalagem atóxica, esterilizada por raio gama. . Pacote c/ 10 unidade. 

CAIXA 10 
UNIDADE   
 (cód.: 182) 

15 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

167 156612-1 

SONDA NASOENTERAL - ADULTO, N. 10, DE POLIURETANO, BIO-
COMPATIVEL, MACIA E FLEXIVEL,RADIOPACA, PONTA COM TUNGSTENIO, 
MARCAS DE MEDIDA, DUAS ABERTURAS OPOSTAS A OGIVA, MANDRIL EM 
ACO INOX CROMO NIQUEL, CONECTOR UNIVERSAL E ADAPTADOR, 
INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME TERMOPLASTICO 
CONTENDO TODAS AS INFORMACOES NECESSARIAS, 1,20M DE 
COMPRIMENTO, ESTERIL E DISPOSITIVO NA EXTREMIDADE PARA 
PROGRESSAO DA SONDA 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

50 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

168 156613-0 

SONDA NASOENTERAL - ADULTO, N. 12, DE POLIURETANO, BIO-
COMPATIVEL, MACIA E FLEXIVEL,RADIOPACA, PONTA COM TUNGSTENIO, 
MARCAS DE MEDIDA, DUAS ABERTURAS OPOSTAS A OGIVA, MANDRIL EM 
ACO INOX CROMO NIQUEL, CONECTOR UNIVERSAL E ADAPTADOR, 
INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME TERMOPLASTICO 
CONTENDO TODAS AS INFORMACOES NECESSARIAS, 1,20M DE 
COMPRIMENTO, ESTERIL E DISPOSITIVO NAEXTREMIDADE PARA 
PROGRESSAO DA SONDA 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

100 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

169 156624-5 

Sonda nasogástrica nº 12, longa - sonda gástrica (tipo levine), longa, estéril, descartável, 
confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orificios 
laterais na extremidade distal, contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário 
na extremidade proximal. Tamanho nº 12. Embalada individualmente em papel grau 
cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente 
identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade.  Pct c/ 10 und 

CAIXA 10 
UNIDADE    
(cód.: 182) 

5 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

170 157007-2 

Sonda nasogástrica nº 14, longa - sonda gástrica (tipo levine), longa, estéril, descartável, 
confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orificios 
laterais na extremidade distal, contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário 
na extremidade proximal. Tamanho nº 14. Embalada individualmente em papel grau 
cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente 
identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. Unidade. Pct 
c/ 10 und 

CAIXA 10 
UNIDADE    
(cód.: 182) 

5 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

171 149393-0 

Sonda nasogástrica nº 16, longa - sonda gástrica (tipo levine), longa, estéril, descartável, 
confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orificios 
laterais na extremidade distal, contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário 
na extremidade proximal. Tamanho nº 14. Embalada individualmente em papel grau 
cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente 
identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. Unidade. Pct 
c/ 10 und 

CAIXA 10 
UNIDADE   
 (cód.: 182) 

5 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

172 156627-0 

Sonda nasogástrica nº 18, longa - sonda gástrica (tipo levine), longa, estéril, descartável, 
confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orificios 
laterais na extremidade distal, contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário 
na extremidade proximal. Tamanho nº 14. Embalada individualmente em papel grau 
cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente 
identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. Unidade. Pct 
c/ 10 und 

CAIXA 10 
UNIDADE    
(cód.: 182) 

5 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

173 156628-8 

Sonda nasogástrica nº 20, longa - sonda gástrica (tipo levine), longa, estéril, descartável, 
confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orificios 
laterais na extremidade distal, contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário 
na extremidade proximal. Tamanho nº 14. Embalada individualmente em papel grau 
cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente 
identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. Unidade. Pct 
c/ 10 und 

CAIXA 10 
UNIDADE   
 (cód.: 182) 

5 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

174 82345-7 
Sonda uretral, n. 08, descartável, estéril, atóxica, maleável, em pvc, transparente, 
atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

5 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006
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Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em petala. 
Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Caixa 
com 10 unidades. 

175 17497-1 

Sonda uretral, n. 10, descartável, estéril, atóxica, maleável, em pvc, transparente, 
atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em petala. 
Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Caixa 
com 10 unidades. 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

5 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

176 14355-3 

Sonda uretral, n. 12, descartável, estéril, atóxica, maleável, em pvc, transparente, 
atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em petala. 
Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Caixa 
com 10 unidades. 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

20 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

177 17498-0 

Sonda uretral, n. 14, descartável, estéril, atóxica, maleável, em pvc, transparente, 
atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em petala. 
Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Caixa 
com 10 unidades. 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

20 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

178 77521-5 

Sonda uretral, n. 16, descartável, estéril, atóxica, maleável, em pvc, transparente, 
atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em petala. 
Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Caixa 
com 10 unidades. 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

10 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

179 17530-7 

Sonda uretral, n. 18, descartável, estéril, atóxica, maleável, em pvc, transparente, 
atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em petala. 
Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Caixa 
com 10 unidades. 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

5 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

180 
0.003550

4 

Termohigrometro com dois mostradores de cristal líquido, permitindo a visualização da 
temperatura e umidade de maneira simultânea, possui também memória de máximo e 
mínimo, tanto para temperatura como para umidade, escala temperatura interna -10 a+60 
ºc, escala temperatura externa -50 a + 70ºc, escala de umidade 20 a 95% ur. Unidade. 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

15 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

181 365200-9 

TERMOMETRO - COMPOSTO POR VISOR DIGITAL E LEITOR INFRAVERMELHO 
COM MIRA LASER E EMISSAO AJUSTAVEL, COM FUNCAO MAXIMA E 
MINIMA, TRAVA, °C/°F, LCD ILUMINADO COM LUZ DE FUNDO AMBAR, 
ALARME HI-LOW, FUNCAO AUTO DESLIGAMENTO EM 60 
SEGUNDOS,ESTRUTURA EM PLASTICO RIGIDO,ESCALA DE TEMPERATURA 
DE - 33 A + 500 °C, RESOLUCAO DO DISPLAY DE 0,1 °C/F, RESOLUCAO DO 
FOCAL DE 11:1 E PRECISAO DE + OU - 2°C,EMBALAGEM 
INDIVIDUAL,APRESENTANDO ROTULO DE ACORDO COM A LEGISLACAO 
VIGENTE. 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

200 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

182 376268-8 

Termômetro clinico digital com sensor de temperatura tipo vareta de aço inoxidável 
,resistente a água , display de cristal líquido, intervalo de medição 32,0 – 44,0 º c, resolução 
de 0,1º c, desligamento automático, manual em português e assistencia técnica no brasil 
bateria incluida ,garantia minima de 12 meses. 

UNIDADE   
(cód.: 1) 

100 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

183 224699-6 
Tira reagente para medição de glicemia, compatível ao aparelho da marca on call plus, 
contendo dados de procedência e prazo de validade. Cx c/ 50 fitas. A cada 05 cx de tiras a 
empresa devera fornecer um aparelho glicosimetro 

CAIXA 50 
UNIDADE  
(cód.: 61) 

600 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

184 13171-7 

TORNEIRA DE 3 VIAS DESCARTAVEL - CONFECCIONADA EM MATERIAL 
APROPRIADO, EXCAIXE TIPO LUER-LOCK UNIVERSAIS, COM TAMPA 
INDIVIDUAL E ORIENTADOR DE FLUXO DIRECIONADO, PECA UNICA, COM 
EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICOE OU FILME TERMOPLASTICO, 
APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM 
ART.31 DA LEI 8078/90,COM DADOS DE 
IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA,VAL,LOTE E REGISTRO NO MS 

UNIDADE 
 (cód.: 1) 

1000 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

185 276550-0 

Touca cirurgica descartavel confeccionada a base de fibras 100% polipropileno, 
hipoalergenico, gramatura  30, formato anatomico, com capacidade de ventilação, com 
elástico em toda sua extensão, o produto devera obedecer a legislacao atual vigente . 
Acondicionado em embalagem,original do fabricante, com o nome do responsável técnico, 
o lote, data de fabricação e validade de no mínimo 18 meses, estampada na  parte externa 
da embalagem .Caixa c/ 100 unidades.                 

PACOTE 100 
UNIDADE 
 (cód.: 201) 

500 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

186 16382-1 Touca cirurgica descartavel confeccionada a base de fibras 100% polipropileno, CAIXA 50 100 Art. 48, inc. I, da Lei 
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hipoalergenico, gramatura  30, formato anatomico, com capacidade de ventilação, com 
elástico em toda sua extensão, o produto devera obedecer a legislacao atual vigente . 
Acondicionado em embalagem,original do fabricante, com o nome do responsável técnico, 
o lote, data de fabricação e validade de no mínimo 18 meses, estampada na  parte externa 
da embalagem .Caixa c/ 50 unidades.                 

UNIDADE (cód
.: 61) 

Complementar n.º 123/2006

187 90304-3 
Tubo de latex - latex flexivel e natural, medindo no.200, apresentacao respeitando a art.31 
l.8078/90 port.conj.n.1 de 23/1/96-m.saude.Unidade de fornecimento :Pacote com 15 
metros 

PACOTE 15 
METRO (cód.: 

970) 
5 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

188 14119-4 
Tubo de latex - latex flexivel,transparente, medindo n.204, apresentacao respeitando a 
legislacao atual vigente.Unidade de fornecimento:Pacote com 15 metros 

PACOTE 15 
METRO (cód.: 

970) 
5 

Art. 48, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 123/2006

189 251732-9 

VALVULA REGULADORA DE PRESSAO - PARA VÁLVULA REGULADORA, DE 
PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, CORPO DE CONSTRUIDA EM METAL 
CROMADO, CONEXOES DE ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANOMETRO 
DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KGF/CM2, PRESSAO REGULAVEL 
DE SAIDA DE PRESSÃO FIXA DE 3.5 KGF/CM2 E ROSCA DE SAIDA PADRÃO 
ABNT, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA 

UNIDADE 
 (cód.: 1) 

15 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

190 0.001994 

VENTURI, ADULTO, CONTENDO MASCARA FACIAL, TRAQUEIA CORRUGADA, 
EXTENSAO PARA CONEXAO NO FLUXOMETRO, ADAPTADOR PRA INALACAO, 
6 (SEIS) VALVULAS COLORIDAS (LARANJA, ROSA, VERDE, BRANCA E 
AMARELA). KIT  

UNIDADE        
(cód.: 1) 

100 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

191 0.001996 

VENTURI, INFANTIL, CONTENDO MASCARA FACIAL, TRAQUEIA 
CORRUGADA, EXTENSAO PARA CONEXAO NO FLUXOMETRO, ADAPTADOR 
PRA INALACAO, 6 (SEIS) VALVULAS COLORIDAS (LARANJA, ROSA, VERDE, 
BRANCA E AMARELA). KIT  

UNIDADE        
(cód.: 1) 

50 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006

192 0.002512 

VENTURI, NEONATAL, CONTENDO MASCARA FACIAL, TRAQUEIA 
CORRUGADA, EXTENSAO PARA CONEXAO NO FLUXOMETRO, ADAPTADOR 
PRA INALACAO, 6 (SEIS) VALVULAS COLORIDAS (LARANJA, ROSA, VERDE, 
BRANCA E AMARELA) KIT 

UNIDADE        
(cód.: 1) 

50 
Art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 123/2006
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ANEXO II – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º ......... 
 
O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a) ......, 
na cidade de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo 
e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... 
de ....., portador da matrícula funcional nº ...................,, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200..., publicada 
no ...... de ...../...../200....., processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-
se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 
Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ........ , 
especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de 
Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X 
Especificação Marca  

(se exigida 
no edital) 

Modelo 
(se exigido no 

edital) 

Unidade QuantidadeValor Un Prazo garantia ou 
validade 

        
 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como 
anexo a esta Ata. (caso houver). 

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
3.1. O órgão gerenciador será o ......(nome do órgão).... 

  
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1    Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, conforme 
previsão no TR – anexo I. 

5. VALIDADE DA ATA  
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de xxxxxxxxxxx, a partir 
do(a)................................, não podendo ser prorrogada. 
 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 
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6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 
nesta Ata. 
 
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

 
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

 
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.9. 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: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 
6.9.2. a pedido do fornecedor.  
 

7. DOS PRAZOS DE RECEBIMENTO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
7.1. São aquelas prevista no TR – ANEXO I deste edital. 
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8. DA FORMA E LOCAL DE ENTREGA: 
8.1. São aquelas prevista no TR – ANEXO I deste edital. 
 
9. DOS PREÇOS 
9.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os 

constantes da planilha de preços anexa, obedecida a classificação no Pregão Presencial citado no 
preâmbulo desta, especificadas, detalhadamente, na ata de julgamento de preços, atualizado por 
Despacho homologatório pelo Ordenador de Despesa. 

 
9.2. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 

condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n°.... citado no preâmbulo desta, que a 
precedeu, na íntegra, o presente instrumento de compromisso. 

 
9.3. O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 

n°....  citado no preâmbulo desta, pela empresa constante da presente Ata de Registro de Preços e 
homologada através do despacho referido no item anterior. 

 
10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
10.1. As regras de pagamento e dotações são aquelas previstas no TR – ANEXO I. 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO: 
11.1. As obrigações são aquelas previstas no TR – ANEXO I. 

 
12. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO REQUISITANTE: 

12.1. As obrigações são aquelas previstas no TR – ANEXO I. 
 

13. DAS PENALIDADES 
13.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital. 

13.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso 
assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.  

13.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 
 
13.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
14. CONDIÇÕES GERAIS 

14.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
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14.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º 
do Decreto nº 7892/13. 
14.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a 
contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 
14.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos 

definidos no certame; ou 
14.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o 

menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances. 
 

14.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 
compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 
7.892, de 2014. 
 

14.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade 
de condições. 

 
14.6. A Contratada ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 

desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no 
cronograma ocorra após seu vencimento. 

 
14.7. Manter, durante a duração da Ata de Registro de Preços, todas as condições de 

idoneidade exigidas nesta licitação; mais especificamente nas condições exigidas para os 
documentos de habilitação relativos à regularidade fiscal, de modo que as certidões devem 
estar válidas ou mesmo renovadas, durante o período de contratação. 

 
14.8. As partes elegem o foro da Comarca de Várzea Grande - MT, para dirimir qualquer 

procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em.... (....) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
 

Nossa Senhora do Livramento - MT, _____de________________ de 2020. 
 
 
Contratante:     Contratada: 
 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 
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ANEXO III – MINUTA TERMO DE CONTRATO 
 
 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., 
QUE FAZEM ENTRE SI 
O(A).......................................................... E A EMPRESA 
.............................................................   

O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a) 
......, na cidade de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ...... 
(cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de 
....... de ....., portador da matrícula funcional nº ...................,, doravante denominada 
CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 
sediado(a) na ..................................., em............................. doravante designada CONTRATADA, 
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no 
Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 ena Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20....,por Sistema de Registro de Preços nº  ....../20..., 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ........................., conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.  

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão............, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Discriminação do objeto: 
ITE
M 

 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO UNID
ADE  

QUA
NTID
ADE 

MARC
A 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

1       

2       

3       

...       

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com 
início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na 
forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:   

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:   

PI: 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de 
Referência. 

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE 
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
7.1. São aquelas previstas no TR – ANEXO I.. 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. 

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado 
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 
de Referência, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII 
e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no art. 80 da 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPALDE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

 

62 
 

PMNSLTO 

Fls. ______ 

________ 

mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao 
Edital;  

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 
13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e 
contratos administrativos e,subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, 
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 
no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 
17.1. É eleito o Foro da ...... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 
8.666/93.  
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias 
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

Nota Explicativa: Necessário que tenha a assinatura do responsável legal da CONTRATANTE e da 
CONTRATADA e de duas testemunhas para atender o disposto no art. 784, III do CPC que 
considera título executivo extrajudicial o documento particular assinado por duas testemunhas.  
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/2006  (deverá ser entregue, após a fase de lances, junto com a proposta 
comercial). 
 
REF:  Pregão Eletrônico nº. XXXXX/2021 
Processo Administrativo Nº XXXX/2021 

 
 
 

A (nome/razão social) ______________, inscrita no CNPJ nº ____________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr.(a) _____________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_____________ e do CPF nº ______________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os 
requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a 
aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar 
federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida 
Lei.  

Local e data.  

Representante legal 

Obs.: No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, 
possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser 
mencionada, como ressalva na supracitada declaração. 
 
 

Local e data, ........... de ................................. de ........... 
 

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

Nome completo do Declarante 
 
 

 

 

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 
123/2006, caracterizará crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das penalidades previstas neste Edital. 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
REF:  Pregão Eletrônico nº. XXXXX/2021 
Processo Administrativo Nº XXXX/2021 

 
 
 
 
 

 (NOME DA EMPRESA)___, (n.º do CNPJ), sediada ____________(endereço 
completo)_____________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) 
da Carteira de Identidade n.º_____ e do CPF n.º ____, firmado abaixo, declara sob as penas da lei 
que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação, bem como, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participar 
do PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº ......, estando ciente de que ficará sujeito as penalidades 
previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e art. 14 do Decreto nº 3.555/00, caso venha a ensejar o 
retardamento da execução do certame, não mantenha a proposta, falhe ou fraude na execução do 
contrato, comporte-se de modo inidôneo, faça declaração falsa ou cometa fraude fiscal. 
 

 
 
 

Local e data, ........... de ................................. de ........... 
 

............................................................. 
Assinatura do Declarante 

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

Nome completo e nº do RG do Declarante 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO. 
REF:  Pregão Eletrônico nº. xxxxx/2021 
Processo Administrativo Nº xxxxx/2021 
 
 

 
 

    
NOME DA EMPRESA_____________________ CNPJ ___________SEDIADA______ 
(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
________________________________________________________________________________ 

Local e data 
 

 _________________________________________________________ 
 (Assinatura; nome completo do representante legal da empresa e carimbo) 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 
INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
REF:  Pregão Eletrônico nº. xxxxx/2021 
Processo Administrativo Nº xxxxx/2021 
 
 
 
__________________________________________________________________, inscrita no CNPJ 
n.º ________________________________, por intermédio se seu representante legal o(a) Sr.(a) 
______________________________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade n.º _____________________ e do CPF n.º ______________________, DECLARA, para 
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 
9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993 e demais legislação pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não empresa menor de dezesseis anos.  
 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz (......).  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 
 
 

_______________, em ___ de __________ de _____.  
 

_____________________________________  
(assinatura do representante legal da empresa)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPALDE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

 

68 
 

PMNSLTO 

Fls. ______ 

________ 

 
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
REF:  Pregão Eletrônico nº. xxxxx/2021 
Processo Administrativo Nº xxxxx/2021   
 
 
.......................................................................................................... (Identificação completa do 
representante do licitante), como representante devidamente constituído de 
..................................................................................................... (Identificação completa do licitante) 
doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital, declara, sob as penas da lei, em 
especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº xxxx/2021 foi elaborada de 
maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº xxxx/2021 por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 
xxxx/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 
ou de fato do Pregão Eletrônico nº xxxx/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº xxxx/2021 quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº xxxx/2021 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº xxxx/2021 antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 
 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº xxxx/2021 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante da PMNSL/CPL antes da abertura oficial das propostas; e que está 
plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

 
(Local)............................., de 2021. 

............................................................................ 
(Nome completo do representante legal) 

nº do RG representante legal 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE 

REF:  Pregão Eletrônico nº. xxxxx/2021 
Processo Administrativo Nº xxxxx/2021 
 

 
 
 

 
 
inscrito no CNPJ sob o nº _______________________________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr. (a) _______________________________________, portador da Carteira 
de Identidade _________________ e do CPF nº _______________________ DECLARA para fins 
do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de 
outubro de 1988, que não possuo em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado. 
 
 
 
 
 
 
 

(local e data) 
 
 

Nome completo do representante legal  
CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 
DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. 
 
REF:  Pregão Eletrônico nº. xxxxx/2021 
Processo Administrativo Nº xxxxx/2021   
 
 
A EMPRESA________________________________, inscrita no CNPJ nº 
_____________________, declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 
ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha 
empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.  
 
 
 
 
_________________, _____ de ___________ de 2021. 
Local e data 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 _________________________________________________________ 

 (Assinatura; nome completo do representante legal da empresa e carimbo) 
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ANEXO X – MODELO PROPOSTA  

REF:  Pregão Eletrônico nº. xxxxx/2021 
Processo Administrativo Nº xxxxx/2021 
 
Prezado Senhor (a)  Pregoeiro (a), 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo 01, 
que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
 
(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO 
SISTEMA) 

ITEM  DESCRIÇÃO MARCA/ 
FABRICANTE

QUANT. UNID VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

       
       
       

 
Declaramos que no preço proposto, estão computados todos os custos necessários para a execução 
dos serviços, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e 
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Edital em referência, e 
que influenciem na formação dos preços desta proposta.  
 
Os serviços terão início e serão executados conforme condições e especificações constantes do Edital 
e seus Anexos.  
 
O prazo de validade da proposta é de _____ (________) dias, contados da data de abertura do Pregão. 
(Prazo não inferior a 60 (sessenta) dias).  
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo 
determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

RAZÃO SOCIAL: CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
Endereço:  
Tel/Fax: E-mail: 

CEP:  
Cidade: UF: 

Banco:  Agência:  
C/C: 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO 
CONTRATO: 

NOME: 
Tel/Fax: E-mail: 

Endereço:  
CEP:  
Cidade:  UF: 

CPF: RG: Órgão Expedido:  
Cargo/Função  
Naturalidade:  Nacionalidade: 

 
Local e data                                                                       Nome e assinatura do responsável legal          
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ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA  
REF:  Pregão Eletrônico nº. xxxxx/2021 
Processo Administrativo Nº xxxxx/2021 
 
 
 
 
 
(nome da empresa)________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº_____________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 
________________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 
________________________e do CPF nº ___________________, DECLARA que:  

 
1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos  do 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;  
 

2) Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal 
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, 
(inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90); 

 
3) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente 
político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  

 
 
 

(local e data) 
 
 

Nome completo do representante legal  
CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPALDE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

 

73 
 

PMNSLTO 

Fls. ______ 

________ 

 
ANEXO XII -  DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
REF:  Pregão Eletrônico nº. xxxx/2021 
Processo Administrativo Nº xxx/2021 

 
 
 À Comissão de Licitações e Contratos 
 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE A empresa ......................................................................, inscrita 
no CGC/CNPJ sob nº ___._____.______/______-____, através de seu Responsável Legal, 
DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. ________________, em ______ de 
__________________ de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Nome completo do representante legal  
CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


