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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 

 
MENOR PREÇO POR ITEM 

 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais hospitalares. 
 

DATA DA ABERTURA: 30 DE OUTUBRO DE 2020, AS 08:00 HORAS 

PREÂMBULO 
 

1. DA REGÊNCIA 
2. DO OBJETO 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
5.  DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
6.  DA PROPOSTA 
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8.  DA HABILITAÇÃO E SEU JULGAMENTO 
9.  DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO 

10.  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
11. ACEITE E RECEBIMENTO 
12.  DA CONTRATAÇÃO 
13.  DO PREÇO E REVISÃO  
14. DO PAGAMENTO 
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
ANEXOS:  
 
• Anexo I – Termo de Referência – Especificações; 
• Anexo II – Formulário Padronizado de Proposta; 
• Anexo III – Declaração de Habilitação; 
• Anexo IV – Declaração de Fatos Supervenientes Impeditivos; 
• Anexo V – Declaração nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 
• Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
• Anexo VII – Minuta do Contrato; 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
O MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA-MS, através da Secretaria Municipal de Fazenda e 
Planejamento, por intermédio de seu Pregoeiro oficial designado pelo Decreto nº 454/2020, de 13 
de Janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial do Município no dia 14 de Janeiro de 2020, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo “menor preço” de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus 
anexos, visando formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para 
contratações futuras e de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 
A Abertura da sessão inicial do processo licitatório acontecerá às 08:00 horas do dia 30 de 
Outubro de 2020 nas dependências do Paço Municipal, na Rua Bento Marques N° 795, Centro, 
CEP 79.930-000, Aral Moreira – MS. 
 
Caso a sessão pública de Pregão não seja finalizada até as 13:00 hs da data prevista acima, o  
Pregoeiro marcará para o próximo dia útil seguinte a continuação da sessão publica a partir das 
08:00 hs, no mesmo endereço. 
 
1. DA REGÊNCIA LEGAL 

1.1. Lei Federal nº 8.666/93 e alterações; 
1.2. Lei Federal nº 10.520/02; 
1.3. Lei Federal n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor; 
1.4. Lei Complementar nº 123/06 
1.5. Decreto Municipal nº 036/2009; 
1.6. Decreto Municipal nº 072/2009; 
1.7. Demais disposições contidas neste Edital. 
 
2. DO OBJETO 

2.1. Constitui o objeto do presente Processo licitatório na modalidade pregão presencial, o 
Registro de preços para aquisição de materiais hospitalares para atender a Rede Municipal de 
Saúde no âmbito das Unidades de Saúde do Município de Aral Moreira-MS, de acordo com as 
especificações e quantidades constantes no Anexo I Termo de Referência, deste edital. 
2.2. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma 
do Anexo VI, nas condições previstas neste edital. 
2.3. A quantidade constante do Anexo I é para efeito de registro por unidade de preço. 
2.4. Os preços registrados neste procedimento terão validade de 12 (doze) meses, a partir da data 
da assinatura da Ata de Registro de Preços vedada à prorrogação da mesma. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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3.1. Detenha atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
3.1.1. Atenda aos requisitos e exigências constantes deste Edital e seus anexos; 
3.2. Não poderão concorrer neste Pregão: 
3.2.1. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
3.2.2. Empresa que esteja suspensa de participar de licitação realizada pelo Município de Aral 
Moreira-MS. 
3.2.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos da punição; 
3.2.4. Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituída por servidor ou 
dirigente de órgão da entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do art. 9º, Inciso 
III, da Lei Federal nº 8.666/93; 

4. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

4.1. O Credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
4.1.1. No caso de diretor, sócio ou proprietário da empresa licitante que comparecer ao local, 
deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação: de ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social, do documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta 
Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso (cópia autenticada na forma do 
subitem 8.4), caso em que o Pregoeiro poderá autenticar a partir do original, no momento do 
credenciamento.   
4.1.2.  Tratando-se de procurador deverá apresentar instrumento público ou particular de 
procuração, com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos para formular ofertas e 
lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no subitem acima, que comprove 
os poderes do mandante para a outorga. 
4.2. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 
4.3. No momento do credenciamento deverá ser apresentada Declaração de Habilitação conforme 
Anexo III, e de acordo com o inciso VII, artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos da habilitação, podendo o credenciado ou representante 
preencher a declaração no momento da abertura da sessão. 
4.4. A empresa licitante somente poderá se pronunciar através de seu representante credenciado e 
ficará obrigada pelas declarações e manifestações do mesmo. 
4.5. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro e Equipe de Apoio 
ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, ficará impedido de participar das fases de 
lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, para 
representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta ou Documentação 
relativa a este Pregão, caso em que será mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para 
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar 
n° 123/06 e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão credenciar-se acrescidas 
das expressões “ME” ou “EPP” à sua firma ou denominação e Comprovarem a condição de optante 
pelo simples nacional através de certificado emitido pelo endereço eletrônico: 
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http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21, a ser expedido em data 
não superior a 30 (trinta) dias ou através de Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da 
licitante, comprovando a condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
4.6.1. O descumprimento do disposto acima, sem prejuízo das sanções cabíveis, caracterizará 
renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar 
n° 123/06 aplicáveis ao presente certame; 
4.7. A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não inabilitara 
a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma. 
4.8. Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do 
prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início 
dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando a fase de lance, de negociação e a 
interposição de recursos. 

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

5.1. Até o dia, horário e local fixado no preâmbulo deste Edital, a licitante deverá apresentar à 
Equipe de Apoio, juntamente com a Declaração de Habilitação (conforme Anexo II), a proposta 
escrita e a documentação, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo 
em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social do licitante, 
se os mesmos não forem timbrados, os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUN. DE ARAL MOREIRA-MS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 REGISTRO 

DE PREÇOS 
ENVELOPE 01 

PROPOSTA 

PREFEITURA MUN. DE ARAL MOREIRA-MS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 REGISTRO 

DE PREÇOS 
ENVELOPE 02 

DOCUMENTAÇÃO 

6. DA PROPOSTA 

6.1. As propostas comerciais deverão ser preenchidas, em uma via, com suas páginas numeradas 
e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, 
acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de desclassificação, 
salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões a direito dos demais licitantes, 
prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observado o 
modelo constante do Anexo I, deste edital e, deverão conter: 
6.1.1. Emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com clareza, sem 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também 
rubricadas todas as suas folhas, vedadas cotações alternativas e, salva em arquivo de mídia pen-
drive conforme planilha ( Betha Sistemas) disponibilizada junto a este Edital; 
6.1.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data estipulada para a 
entrega dos envelopes; 
6.1.3. Nome, CNPJ, inscrição estadual e endereço completo do responsável pela garantia, caso 
seja prestada por terceiros, que, quando, exigido no Anexo I, deverá ser obrigatoriamente, ser 
prestada no local indicado. 
6.1.4. Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, 
encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre 
o fornecimento do objeto da presente licitação; 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21
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6.1.5. O valor do item informado DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE 
REFERÊNCIA DO RESPECTIVO ITEM, conforme Anexo I - TERMO DE REFERENCIA. 

6.2. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 
propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta 
licitação. 
6.3. Marca do produto, preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em 
algarismos, apurado à data de sua apresentação, bem como ao final o preço total. 
6.4. A proposta deverá estar acompanhada ainda da seguinte documentação, sob pena de 
DESCLASSIFICAÇÃO: 
6.5. Declaração, que a Licitante se compromete a entregar os produtos com no máximo 1/3 de 
comprometimento de sua validade, quando houver, contados da data de sua fabricação. 
6.6. Declaração que fornecerá seus produtos obedecendo o valor máximo de venda para órgãos 
públicos segundo a Tabela CMED preços máximos de venda ao governo (PMGV). 
6.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento. 
6.8. Preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

7. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, será aberta sessão pública para 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e documentação de habilitação. 
7.1.1. Será concedido o tratamento diferenciado o tratamento diferenciado previsto na LC 
123/06, visando aquisição dos produtos objeto desta licitação, sendo que para cada item de 
valor igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
I. Para aplicação do disposto acima deverá haver a participação de 03 (três) fornecedores 
competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados no 
estado de Mato Grosso do Sul e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 
convocatório, ao contrário todos os licitantes participarão nos termos do ar. 49, II da LC 123/06.. 
7.2. O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº01, contendo a Proposta de Preços Escritas 
ordenando-as em ordem crescente de preços e, em seguida, fará uma análise prévia dos preços, 
observando a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao preço total, procedendo-se 
às correções de eventuais erros, tomando como corretos e adotando como critério de 
aceitabilidade o “menor preço por item”. 
7.3. Durante o julgamento e análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a 
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo 
ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que 
atenderem plenamente a esses requisitos.  
7.4. Após proceder conforme descrito no subitem anterior, o Pregoeiro selecionará as propostas 
para fase de lances, observando os seguintes critérios: 
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a) Classificará a licitante autora da proposta de maior desconto por item e todas aquelas 
apresentadas com preços sucessivos e inferiores em até 10% (dez por cento), em relação 
ao menor preço ofertado, disposto em ordem crescente, para que os representantes legais 
das licitantes participem da etapa de lances verbais. 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três), 
incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os preços ofertados. 

c) Havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances, 
realizar-se á o sorteio para definir a ordem da apresentação dos lances. 

7.4.1. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
7.5. O Pregoeiro convocará as licitantes selecionadas conforme item 7.4 para a apresentação de 
lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da 
proposta de maior preço, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor. 

7.6. O Pregoeiro, antes da etapa de lances, poderá estabelecer o intervalo mínimo entre os lances, 
para agilizar a sessão. 
7.7. Na fase de lances verbais será permitido o uso de celulares pelos representantes para eventuais 
consultas telefônicas, os quais disporão até o máximo de 03 (três) minutos, por consulta. 
7.8. Em observância à Lei Complementar Federal nº123/2006 de 14.12.2006, na presente licitação 
será assegurada, como critério de desempate, preferência de aquisição para as microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
7.8.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam superior até 5% (cinco por cento) à proposta 
mais bem classificada. 
7.9. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
7.9.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
7.9.2. Não ocorrendo o registro de preços na forma do subitem 7.9.1 deste Edital, serão convocadas 
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.8.1 deste Edital, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito (inciso II do art. 45 da Lei Complementar Federal 
nº123/2006 de 14.12.2006). 
7.9.3. Na hipótese do não registro de preços na forma do subitem 7.9 deste Edital, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (§ 1º do art. 45 da Lei 
Complementar Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 
7.9.4. O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (§ 2º do art. 45 da Lei Complementar 
Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 
7.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
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7.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 
penalidades previstas neste Edital. 
7.12. Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 
7.13. Após o encerramento da fase competitiva de laces e negociação de cada item Junto ao 
Pregoeiro, o representante da licitante melhor classificada deverá demonstrar que o item respeita o 
limite estabelecido na tabela CMED, ensejando a desclassificação daqueles que não respeitarem os 
preços finais (PMVG) constantes na tabela. 
7.14. Cumprido o disposto do item 7.13, para fins de celeridade do processo, será aberto o envelope 
de habilitação do licitante vencedor. 

8. DA HABILITAÇÃO E SEU JULGAMENTO 

8.1. Para habilitação neste Pregão, ultrapassada a fase de propostas, a licitante, detentora da 
melhor oferta, deverá comprovar, mediante apresentação no ENVELOPE n.º 02, os documentos a 
seguir relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, na seguinte 
ordem, de forma a permitir a maior rapidez na conferência e exame correspondentes: 
8.1.1. Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterações ou a respectiva 

consolidação, se houverem, devidamente registrado na junta comercial, em se tratando de 
sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de 
eleição de seus administradores; ou ainda 

c) Inscrição do ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no 
caso de sociedades civis, acompanhado de prova de eleição da diretoria em exercício. 

d) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa jurídica como sócia junta-se para a 
habilitação o CNPJ da respectiva empresa. 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, quando a atividade assim o exigir. 
Obs: os documentos elencados no subitem acima poderão ser dispensados caso tenham sido 
apresentados na fase de credenciamento. 

8.1.2. Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicílio 
ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

c) Certidão Negativa Conjunta abrangendo as Contribuições Sociais – INSS, bem como Débitos 
relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda 
(Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), conforme Portaria MF 
nº358 de 05.09.2014, alterada pela Portaria MF nº443 de 17.10.2014; 
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d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de Débitos Gerais, 
compreendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida pelo órgão competente, 
da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.  

e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de Débitos Gerais, 
compreendendo todos os tributos de competência do Município), emitida pelo órgão 
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.  

f) Certificado de Regularidade de Situação CRS, perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço / FGTS; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal nº 12.440 de 
07.07.2011. 

8.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Autorização de funcionamento da licitante emitido pela ANVISA “poderá ser apresentada a 

Autorização de Funcionamento retirada do site da ANVISA ou publicada no Jornal Oficial 
da União ou cópia autenticada” (Lei Federal 5.991 de 17/12/1973, art. 4º , IV). 

b) Licença/Alvará Sanitário Estadual ou Municipal da licitante, observada sua sede. 
8.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 

8.1.5. Declaração, observadas penalidades cabíveis, de superveniência de fatos impeditivos da 
habilitação, conforme Anexo IV deste Edital.   
8.1.6. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 
do Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (na forma do Anexo V deste Edital). 
8.2. Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por órgão público, 
deverão estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que não conste 
expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias contados 
da data de sua emissão. 
8.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

a) em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço 
respectivo; 

b) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
c) se a 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. 

8.4. Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia, autenticado por cartório competente ou pelo Pregoeiro, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 
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8.4.1. Os documentos de habilitação poderão ser autenticados pelo Pregoeiro ou pela Equipe de 
Apoio a partir do original das 07h00min às 13h00min horas do último dia útil que anteceder a data 
marcada para abertura dos envelopes Proposta e Documentação; 
8.4.2. Serão aceitas somente cópias legíveis; 
8.4.3. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 
8.4.4. O Pregoeiro reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
tiver dúvida e julgar necessário. 
8.5. Com relação à documentação de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa ou 
empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar todos os documentos exigidos neste 
Edital, mesmo que apresente alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar Federal nº123/2006 
de 14.12.2006). 
8.5.1. Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, com termo inicial a partir da publicação do aviso de resultado, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, através do Pregoeiro, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (§ 1º do art. 43 da Lei Complementar 
Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 
8.5.2. A não regularização da documentação, no prazo concedido, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93 de 
21.06.1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2º do art. 43 da Lei 
Complementar Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 
8.6. Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação das 
licitantes, mediante confronto com as condições deste Edital, serão desqualificados e não aceitos 
aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 
8.7. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 
(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no 
ato inabilitatório. 
8.7.1. Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos; 
8.7.2. As licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo. 

9. DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO 

9.1. Qualquer interessado poderá, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da 
sessão de processamento do Pregão, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
presente Edital, sob pena de decadência de fazê-lo administrativamente. 
9.1.1. No caso de impugnação a petição deverá ser protocolizada no Protocolo Geral do 
Município contendo os documentos necessários para a perfeita identificação da impugnante, bem 
como de documentos onde seja possível a verificação da capacidade de representação do 
signatário, sob pena de não conhecimento.  



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA 

 

 
 

9.2. A petição deverá ser dirigida ao Pregoeiro, devendo o mesmo decidir no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, ou conforme a complexidade poderá submetê-la à Procuradoria Jurídica para análise e 
parecer; 
9.2.1. Não sendo possível a decisão administrativa pertinente antes da data fixada para a realização 
deste Pregão, deverá o impugnante participar normalmente do certame até que haja o mérito relativo 
a impugnação. 
9.3. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, ou não sendo possível a decisão administrativa 
pertinente antes da data fixada para a realização deste Pregão, será designada nova data para 
realização do certame, com a devida publicidade, inclusive das alterações, se houverem. 
9.4. A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante deverá ser feita ao 
Pregoeiro imediatamente após a declaração do (s) vencedor (es). 
9.5. A licitante na sua manifestação explicitará, necessariamente, a motivação consistente que será 
liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidirá pela sua aceitação ou não. 
9.6. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso pela licitante, 
implicará na decadência desse direito, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à (s) licitante (s) 
vencedora (s). 
9.7. Admitido o recurso, a licitante terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões 
recursais escritas, dirigidas ao Pregoeiro, que deverá ser protocolizada no Protocolo Geral do 
Município contendo os documentos necessários para a perfeita identificação da recorrente, e estará 
disponível às demais licitantes classificadas, para impugná-lo ou não, apresentando suas 
contrarrazões em até 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata em cartório dos autos do Pregão. 
9.8. As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso(s) ficarão intimadas a fazê-lo desde a reunião 
de realização deste Pregão. 
9.9. Uma vez tempestivo, o Pregoeiro receberá o recurso, declarando o seu efeito suspensivo, e 
encaminhará à Procuradoria Jurídica para análise e parecer, sendo a decisão proferida pela 
autoridade competente responsável pela homologação da licitação. 
9.10. O provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente implica tão somente a 
invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.  
9.11. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente poderá adjudicar o objeto do Pregão à licitante vencedora, e em consequência homologar 
o procedimento licitatório. 

10. DA  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. Homologada a licitação ao preço do primeiro colocado poderão ainda ser registrados tantos 
fornecedores quantos necessários para que em função das propostas apresentadas, seja atingida a 
quantidade total estimada para o item ou lote. 
10.1.1. A confirmação de adesão ao primeiro menor preço será consignada em ata da sessão 
da licitação 
10.2. O Pregoeiro convocará formalmente as prestadoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, 
informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços. 
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10.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o 
seu transcurso, for solicitado pela prestadora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pela Comissão de Licitação. 
10.3. Colhidas as assinaturas, o Setor de Licitações e Compras providenciará a imediata 
publicação da Ata no Diário Oficial do Município. 
10.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de 
Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata. 
10.5. Caso a prestadora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar 
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o 
Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificação. 
10.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação 
para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas 
dos compromissos assumidos. 
10.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a 
contar da data de sua assinatura. 

11. DO ACEITE E RECEBIMENTO. 

11.1. Registro de preços aquisição de materiais hospitalares para atender a farmácia básica e 
unidades de saúde do Município de Aral Moreira MS. 
11.2. Cada entrega do produto solicitado deverá ser efetuada mediante emissão Autorização de 
Fornecimento ou documento equivalente distinto, formalizada pela Contratante participante da Ata 
de Registro de Preços e autorizada pelo Órgão Gerenciador, a qual lavrará o contrato ou 
documento equivalente dela constando: a pessoa atendida a data, o local de entrega, a 
quantidade pretendida, o valor unitário e total. 
11.2.1. A(s) empresa(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as Autorizações de 
Fornecimentos efetuadas dentro do prazo de validade do registro, que a entrega ocorra em data 
posterior ao seu vencimento. 
11.3. Local da entrega dos materiais hospitalares será estabelecido em cada Autorização de 
Fornecimento, conforme a unidade de trabalho, sempre dentro do Município de Aral Moreira. 
11.3.1. O prazo máximo para entrega do objeto, será de até 05 (cinco) dias da data de 
recebimento da Autorização do Fornecimento, nota de empenho ou instrumento equivalente. 
11.3.2. Será recusado o objeto que não atenda as especificações constantes neste edital. 
11.4. Caso a(s) licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de 
empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Administração 
convocará a segunda classificada para fornecer o objeto, e assim sucessivamente quanto as 
demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis. 
11.5. A segunda classificada só poderá fornecer o objeto à Administração quando a primeira 
classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada. 
11.6. O objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais distintas, 
ou seja, de acordo com Autorização de Fornecimento, dela devendo constar o número da Ata de 
Registro de Preços, a descrição do produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da 
entrega, além das demais exigências legais. 
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11.7. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que 
couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
11.8. As despesas relativas à aquisição do objeto correrão por conta exclusiva da usuária da ata. 

12. DA CONTRATAÇÃO 

12.1. As obrigações decorrentes do Registro de Preços serão firmadas com o Município de Aral 
Moreira, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei 
Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de instrumento contratual. 
 
12.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura do Contrato será de 05 
(cinco) dias úteis, contados da convocação. 
 
12.3. Os quantitativos do objeto serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato, observarão 
obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
 
12.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou 
parcialmente o objeto da presente licitação. 
 
13. DO PREÇO E REVISÃO 
 
13.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços. 
 
13.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Pregoeiro notificará o prestador com o primeiro menor preço registrado para o item visando a 
negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo 
objeto cotado, qualidade e especificações. 
 
13.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Pregoeiro formalmente 
desonerará a prestadora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das 
penalidades cabíveis. 
 
13.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais prestadora, respeitada a ordem de 
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
 
13.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Prefeitura 
Municipal de Aral Moreira – MS, solicitar nova licitação para aquisição dos materiais hospitalares, 
sem que caiba direito de recurso. 

 
 
14. DO PAGAMENTO 
 
14.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo a licitante 
informar o número do banco, da agência e conta bancárias, ou através de banco credenciado, a 
critério da Administração no prazo de até 30 (trinta) dias contados do fornecimento, mediante a 
apresentação de notas fiscais acompanhadas obrigatoriamente das comprovações de 
regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, ainda comprovação 
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de regularidade junto ao FGTS e à Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 
 
14.2. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 
sustado para que a prestadora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 
 
14.3. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o Departamento de 
Orçamento e Finanças, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la. 
14.4. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, 
para fins de atendimento das condições contratuais. 
14.5. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da 
prestadora. 
 
14.6. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 
financeiras. 
 
14.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, 
pela Prestadora do prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
 
14.8. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de 
mora por parte da contratante. 

 
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
15.1 As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão por conta da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Aral Moreira de Aral Moreira, Estado do Mato 
Grosso do Sul na qualidade de Usuárias da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de 
Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, 
observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal 
n°8.666/93 e alterações. 
 
16 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1 Serão desclassificadas as propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos legais 
vigentes, que consignarem descontos excessivos ou manifestamente inexequíveis, preço global 
ou unitário por lote simbólicos, irrisórios ou cotação de valor zero. 
 
16.2 É facultado ao pregoeiro (a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento que deveria ser apresentado em sessão pública da licitação. 
 
16.3 Fica assegurado a Sr. Prefeito, no interesse da administração, anular ou revogar, a 
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, observada as disposições contidas no 
art. 49 da Lei n. 8.666/93. 
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16.4 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
 
16.5 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidades das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, bem como, pelo custo da preparação e 
apresentação dos documentos, independentemente do resultado do processo licitatório. 
 
16.6 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 subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo 
comunicação ao contrário. 
 
16.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só iniciam e vencem os prazos em dias de expediente. 
 
16.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento 
da licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e da exata compreensão de 
sua proposta, durante a realização da sessão pública da licitação.  

 
16.9 Caso algum documento como qualquer ato declaratório esteja sem assinatura, estando 
presente na sessão representante devidamente credenciado, poderá ser assinado durante o 
certame suprindo assim a irregularidade. 
 
16.10 As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos princípios que regem a 
lei. 
 
16.11 O ato de homologação do procedimento não confere o direito à contratação. 
 
16.12 Os casos omissos serão resolvidos pelo (a) pregoeiro (a) com base na legislação vigente. 
 
16.13 Os envelopes contendo a “documentação e propostas” eliminadas do certame ficarão a 
disposição dos licitantes pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis do encerramento da 
licitação, após este período serão destruídos.   
 
16.14 As decisões do pregoeiro serão consideradas definitivas somente após homologação do 
procedimento pelo Sr. Prefeito. 
 
16.15 Informações ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licitação somente serão 
admitidas por escrito, endereçadas ao Setor de Licitação, localizado na Rua Bento Marques, nº 
754 – Centro, neste Município, até o segundo dia que anteceder a data de recebimento dos 
envelopes I e II no horário das 07h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira, ou pelo email: 
licitação@aralmoreira.ms.gov.br 
 
16.16 Fica eleito o foro da cidade de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta 
licitação e que não possam ser dirimida administrativamente. 
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Aral Moreira-MS, 08 de Setembro de 2020. 
 
 
 

Josileia Rigo Marques 
Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento 

 
 
 

Adriana Veron Batista 
Secretária Municipal de Saúde 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - DO OBJETO 
 

Constitui o objeto do presente Processo licitatório na modalidade pregão presencial o 
Registro de preços para aquisição de materiais hospitalares  para atender a Rede Municipal de 
Saúde no âmbito das Unidades de Saúde do município de Aral Moreira-MS, de acordo com as 
especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência. 

 
2 - DA REGÊNCIA LEGAL  
2.1. Lei Federal nº 8.666/93 e alterações; 
2.2 Lei Federal nº 10.520/02; 
2.3 Lei Federal n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor; 
2.4 Lei Complementar nº 123/06 
2.5 Decreto Municipal nº 036/2009; 
2.6 Decreto Municipal nº 072/2009; 
2.7 Demais disposições contidas neste Edital. 

 
3- ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS DOS ITENS E VALOR MÁXIMO: 
 
3.1. Sob pena de desclassificação para o item a licitante deverá respeitar os preços unitários 
abaixo estimado com base em três pesquisa junto a três fornecedores do ramo. 
 

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 

 
1 ÁGUA DESTILADA (GALÃO DE 5 LITROS) GL 100,00 20,56 2.056,00 
2 Agua p/ injeção 10 ml cx 50 Cx 200,00 28,17 5.634,00 

3 AGUA PARA INJEÇÃO 100ML CX COM 60 
UNIDADES 

Cx 150,00 219,63 32.944,50 

4 AGULHA DESC. 13X45 CAIXA COM 100 
UNIDADES 

Cx 500,00 12,63 6.315,00 

5 AGULHA DESC. 20 X 5,5 (CX C/ 100) Cx 800,00 13,97 11.176,00 

6 AGULHA DESC. 25 X 7 (CX C/ 100) Cx 800,00 12,63 10.104,00 

7 AGULHA DESC. 25 X 8 (CX C/ 100) Cx 800,00 12,63 10.104,00 

8 AGULHA DESC. 25X6 CAIXA COM 100 
UNIDADES 

Cx 800,00 14,03 11.224,00 

9 AGULHA DESC. 30 X 8 (CX C/ 100) Cx 800,00 12,70 10.160,00 

10 AGULHA DESC. 40 X 12 (CX C/ 100) Cx 1.000,00 12,70 12.700,00 

11 ALCOOL 70% 1000 ML C/ 12 Cx 600,00 92,50 55.500,00 
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12 ALCOOL GEL FRASCO DE 1000ML 860grs 
caixa com 12 unidades 

Cx 300,00 186,00 55.800,00 

13 Algodão Hidrófilo 500g. Características: Algodão 
hidrófilo em manta fina, com camadas 
sobrepostas formando uma manta com 
espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e 
regularmente compacto com ausência de grumos 
e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor 
branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em 
papel intercalado, medindo aproximadamente 
22cm de largura e pesando 500 gramas, 
embalado individualmente em papel e saco 
plástico. 

Un 500,00 18,83 9.415,00 

14 Atadura Gessada 100% algodão. Características: 
Elaborada a partir de uma formulação especial de 
gesso aplicada uniformemente sobre uma tela de 
tecido tipo Giro Inglês, com corte sinuoso nas 
laterais para evitar o desfiamento (acabamento 
em zigue-zague), com tempo de secagem 
aproximado de 3 a 4 minutos, enrolado de forma 
contínua. 20 cm de largura x 200 cm de 
comprimento.caixa com 20 unidades 

Cx 300,00 153,67 46.101,00 

15 ALGODÃO ORTOPEDICO 10 cm x 1,80 m 
composição 70% poliester, 30% viscos, 
hipoalergico, resistente a tração pacote com 12 
unidades 

PCT 400,00 13,63 5.452,00 

16 ALGODÃO ORTOPEDICO 12 cm x 1,80 m 
composição 70% poliester, 30% viscos, 
hipoalergico, resistente a tração pacote com 12 
unidades 

PCT 400,00 18,00 7.200,00 

17 ALGODÃO ORTOPEDICO 15 cm x 1,80 m 
composição 70% poliester, 30% viscos, 
hipoalergico, resistente a tração pacote com 12 
unidades 

PCT 400,00 22,67 9.068,00 

18 ALGODÃO ORTOPEDICO 20 cm x 1,80 m 
composição 70% poliester, 30% viscos, 
hipoalergico, resistente a tração pacote com 12 
unidades 

PCT 400,00 27,33 10.932,00 

19 Atadura - Tipo: crepom 13 fios cm²; 
Material: 100 

% algodão ou mista; Medida: 20 cm x 1,80 m (L X 
C) desenrolada em repouso; Massa por 
unidade : 42,8 g; Acabamento: na lateral 
sem fios soltos; Requisito: espessura e 
textura uniforme, com elasticidade e 
maciez adequada, uniformemente 
enrolada, bordas devidamente acabadas, 
isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, 
amoldável, aerada, resistente aos meios 
de esterilização; Embalagem: individual. 
pacote com 12 unidades 

PCT 1.000,00 42,17 42.170,00 

20 Atadura Gessada 100% algodão. 
Características: Elaborada a partir de uma 
formulação especial de gesso aplicada 
uniformemente sobre uma tela de tecido 

Cx 300,00 97,00 29.100,00 
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tipo Giro Inglês, com corte sinuoso nas 
laterais para evitar o desfiamento 
(acabamento em zigue-zague), com tempo 
de secagem aproximado de 3 a 4 minutos, 
enrolado de forma contínua. 10 cm de 
largura x 200 cm de comprimento. caixa 
com 20 unidades 

21 Atadura Gessada 100% algodão. 
Características: Elaborada a partir de uma 
formulação especial de gesso aplicada 
uniformemente sobre uma tela de tecido 
tipo Giro Inglês, com corte sinuoso nas 
laterais para evitar o desfiamento 
(acabamento em zigue-zague), com tempo 
de secagem aproximado de 3 a 4 minutos, 
enrolado de forma contínua. 15cm de 
largura x 200 cm de comprimento. caixa 
com 20 unidades 

Cx 200,00 124,67 24.934,00 

22 Atadura - Tipo: crepom 13 fios cm²; 
Material: 100 

% algodão ou mista; Medida: 15 cm x 1,80 m (L X 
C) desenrolada em repouso; Massa por 
unidade : 32,7 g; Acabamento: na lateral 
sem fios soltos; Requisito: espessura e 
textura uniforme, com elasticidade e 
maciez adequada, uniformemente 
enrolada, bordas devidamente acabadas, 
isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, 
amoldável, aerada, resistente aos meios 
de esterilização; Embalagem: individual. 
pacote com 12 unidades 

PCT 500,00 43,63 21.815,00 

23 Atadura - Tipo: crepom 13 fios cm²; 
Material: 100 

% algodão ou mista; Medida: 10 cm x 1,80 m (L X 
C) desenrolada em repouso; Massa por 
unidade : 21,8 g; Acabamento: na lateral 
sem fios soltos; Requisito: espessura e 
textura uniforme, com elasticidade e 
maciez adequada, uniformemente 
enrolada, bordas devidamente acabadas, 
isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, 
amoldável, aerada, resistente aos meios 
de esterilização; Embalagem: individual. 
pacote com 12 unidades 

PCT 1.000,00 31,00 31.000,00 

24 BOLSA COLETORA PARA SDV 
SISTEMA FECHADO 2000ML 

Un 1.000,00 5,30 5.300,00 

25 CAIXA RETANGULAR DE INOX 18X8 CM Un 10,00 195,97 1.959,70 

26 CAMPO OPERATÓRIO composição: 
quatro 

camadas de gaze sobrepostas de 35g, 
confeccionadas com fios 100% algodão, 
ou com filamento radiopaco. 

PCT 100,00 107,23 10.723,00 
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Apresentação: pacotes contendo 50 
unidades. Produto não esteril. 

Medidas: 23x25 cm, NBR 14767 Portaria Inmetro, 
Esterilização: caso necessário, esterelizar 
em autoclave, óxido de etileno ou raio 
gama. 

27 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 
Nº 14 CAIXA COM 100 UNIDADES 

Cx 100,00 123,33 12.333,00 

28 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 
Nº 20 CAIXA COM 100 UNIDADES 

Cx 100,00 123,33 12.333,00 

29 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 
Nº 22 CAIXA COM 100 UNIDADES 

Cx 100,00 123,33 12.333,00 

30 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 
Nº 24 CAIXA COM 100 UNIDADES 

Cx 100,00 123,33 12.333,00 

31 CATETER INTRAVENOSO 
PEROFÉRICO Nº 18 CAIXA COM 100 
UNIDADES 

Cx 100,00 123,33 12.333,00 

32 CATETER NASAL- tipo oculos - 
Oxigenoterapia 

Un 1.000,00 3,53 3.530,00 

33 CATETER UMBILICAL DE 
POLIURETANO DUPLO LUMEN 3,5 
CAIXA COM 10 UNIDADES 

Cx 30,00 1.322,00 39.660,00 

34 CATETER UMBILICAL DE 
POLIURETANO DUPLO LUMEN 5,0 
CAIXA COM 10 UNIDADES 

Cx 30,00 1.322,00 39.660,00 

35 clamp umbilical- descartável, estéril, 
embalado em papel grau cirurgico 

Un 700,00 1,07 749,00 

36 CLORO 1% GALÃO 5 LT GL 100,00 16,97 1.697,00 

37 COLAR CERVICAL REGULÁVEL 4 EM 1 
REV VNO 

Un 5,00 70,53 352,65 

38 COLAR CERVICAL REGULAVEL 8X1 
REV VNO 

Un 5,00 143,67 718,35 
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39 COLETOR DE MAT. PERFURO 
CORTANTE 13 LT 

Un 1.000,00 9,47 9.470,00 

40 COLETOR DE MAT. PERFURO 
CORTANTE 20 LT 

Un 500,00 13,80 6.900,00 

41 Coletor Perfuro Cortante 07 lt Un 1.000,00 6,70 6.700,00 

42 COLETOR DE URINA INFANTIL UNISEX 
ESTÉRIL pacote com 100 und 

PCT 100,00 56,60 5.660,00 

43 Compressa de gase - Tipo: I, não estéril; 
Material: fios 100% algodão; Medida: 7,5 x 
7,5 cm dobrada e 15 x 30 cm aberta; 
Peso: no mínimo 500 g sem embalagem; 
Camadas: 8 camadas e 5 dobras; 
Requisito: alvejada, hidrofilizada, 
purificada, isentas de impurezas, de 
alvejante óptico, amido e resíduos, com 
PH entre 5,0 e 8,0, textura uniforme, sem 
desfiamento lateral; Uso: gaze hidrófila, 13 
fios cm². pacote com 500 unidades 

PCT 1.000,00 34,99 34.990,00 

44 DETERGENTE ENZIMÁTICO 05 LT GL 100,00 138,00 13.800,00 

45 EQUIPO Macrogotas, flexível com filtro de 
partículas, entrada e Filtro de ar, injetor 
lateral, conector luer slip, tubo de 1,50m. 
pacote com 25 unidades 

PCT 2.000,00 39,67 79.340,00 

46 EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJ LAT Un 1.000,00 5,26 5.260,00 

47 EQUIPO MULTIVIAS (2 VIAS) Un 10.000,00 1,78 17.800,00 

48 EQUIPO PARA TRANSFUSÃO 
SANGUÍNEA C/ CAMARA DUPLA 

Un 500,00 8,97 4.485,00 

49 ESCADA COM 2 DEGRAUS - 
AÇO/FERRO PINTADO 

Un 30,00 230,67 6.920,10 

50 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO 
OBESO, 

BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM 
VELCRO 

Un 30,00 256,33 7.689,90 
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51 ESFIGOMOMANÔMETRO ADULTO, 
BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM 
VELCRO 

Un 50,00 239,67 11.983,50 

52 ESPARADRAPO BRANCO Tipo: 
impermeável ; Tamanho: 10 cm x 4,5 m; 
Requisito: tecido 100% algodão e resina 
acrílica, adesivo a base de borracha 
natural.. Caixa com 25 unidades 

Cx 200,00 153,00 30.600,00 

53 Esparadrapo Microporoso (Fita 
mircropore) 25x10 cm Não-tecido a base 
de rayon com microporos, coberto por 
adesivo acrílico hipoalergênico. caixa com 
12 unidades 

Cx 200,00 31,67 6.334,00 

54 ESPATULA (ABAIXADOR DE LINGUA) 
PACOTE COM 100 UNIDADES 

PCT 500,00 6,67 3.335,00 

55 Espéculo Vaginal. Características: 
Especulo Vaginal descartável, tamanho 
PEQUENO fecho tipo borboleta, produzido 
em poliestireno cristal, não estéril, e não 
Lubrificado, permitindo excelente 
transparência e transmissão luminosa, 
valvas anatômicas de contornos lisos e 
regulares, Dispositivo de abertura 
(parafuso borboleta) fabricado em 
poliestireno de alto impacto (PSAI), 
fabricado em poliestireno de alto impacto 
(PSAI), pigmentado e indeformável de 
formato anatômico favorecendo um exame 
indolor ao paciente, embalagem contendo 
data de fabricação, nº. lote e validade. 

Un 500,00 2,46 1.230,00 

56 Espéculo Vaginal. Características: 
Especulo Vaginal descartável, tamanho 
GRANDE fecho tipo borboleta, produzido 
em poliestireno cristal, não estéril, e não 
Lubrificado, permitindo excelente 
transparência e transmissão luminosa, 
valvas anatômicas de contornos lisos e 
regulares, Dispositivo de abertura 
(parafuso borboleta) fabricado em 
poliestireno de alto impacto (PSAI), 
fabricado em poliestireno de alto impacto 
(PSAI), pigmentado e indeformável de 
formato anatômico favorecendo um exame 
indolor ao paciente, embalagem contendo 
data de fabricação, nº. lote e validade. 

Un 500,00 2,69 1.345,00 

57 Espéculo Vaginal. Características: 
Especulo Vaginal descartável, tamanho 
MÉDIO fecho tipo borboleta, produzido em 
poliestireno cristal, não estéril, e não 
Lubrificado, permitindo excelente 
transparência e transmissão luminosa, 
valvas anatômicas de contornos lisos e 
regulares, Dispositivo de abertura 
(parafuso borboleta) fabricado em 

Un 600,00 2,53 1.518,00 
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poliestireno de alto impacto (PSAI), 
fabricado em poliestireno de alto impacto 
(PSAI), pigmentado e indeformável de 
formato anatômico favorecendo um exame 
indolor ao paciente, embalagem contendo 
data de fabricação, nº. lote e validade. 

58 ESTETOSCÓPIO - Cabeça dupla permite 
a 

auscultação dos sons de altas e baixas 
frequências. Molas internas reforçadas 
com camada dupla de metal, para maior 
resistência e melhor ajuste da tensão. As 
hastes binaurais são leves, mais 
resistentes e ajustadas a um ângulo de 
15°, o que proporciona melhor ergonomia 
e conforto. Auscultador fabricado em aço 
inox, melhor resposta das frequências, 
com graves e agudos bem definidos. Não 
contém látex. 

Auscultador: Cabeça dupla Material do 
Auscultador: Aço Inox Acabamento do 
Auscultador: Polido Diâmetro do 
diafragma: 4,4cm Material do Diafragma: 
Epóxi / Fibra de vidro Tipo do Diafragma: 
Sintonizável Diâmetro do Sino: 3,2cm 
Material das Olivas: Nano silicone 
Acabamento da Haste: Polido Tubo em Y: 
Único de PVC Comprimento Total: 78cm 
Peso Total: 145g Garantia: 5 anos 

Un 20,00 54,77 1.095,40 

59 EXTENSÃO (MANGUEIRA) P/ CATETER 
NASAL COM CONECTOR 

Un 50,00 30,00 1.500,00 

60 EXTENSOR PARA MÁSCARA DE 
INALAÇÃO 

Un 30,00 10,00 300,00 

61 FILME P/ RAIO X 18X24 C/ 100 UNIDADE Cx 30,00 192,67 5.780,10 

62 Filme para Raio X 24x30 com 100 
unidades 

Cx 30,00 300,00 9.000,00 

63 Filme para Raio X 30x40 com 100 
unidades 

Cx 30,00 526,00 15.780,00 

64 Filme para Raio X 35x43 com 100 
unidades 

Cx 30,00 623,00 18.690,00 

65 FIO ACIDO POLIGLICOLICO N° 0 C/AG 
CX COM 24 UND 

Cx 30,00 531,67 15.950,10 
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66 FIO ACIDO POLIGLICOLICO N° 2 C/AG 
CX COM 24 UND 

Cx 30,00 531,67 15.950,10 

67 FIO ACIDO POLIGLICOLICO N° 3 C/AG 
CX COM 24 UND 

Cx 30,00 531,67 15.950,10 

68 FIO ALGODÃO POLIESTER N. 0 C/AG 
CX COM 24 UND 

Cx 30,00 348,33 10.449,90 

69 FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG CX 
COM 24 UND 

Cx 30,00 286,00 8.580,00 

70 FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/AG CX 
COM 24 UND 

Cx 30,00 286,00 8.580,00 

71 FIO CATGUT CROMADO N. 1 C/AG CX 
COM 24 UND 

Cx 30,00 286,00 8.580,00 

72 FIO CATGUT CROMADO N. 2-0 C/AG CX 
COM 24 UND 

Cx 30,00 286,00 8.580,00 

73 FIO CATGUT CROMADO N. 4-0 C/AG CX 
COM 24 UND 

Cx 50,00 286,00 14.300,00 

74 FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG CX COM 
24 UND 

Cx 50,00 236,00 11.800,00 

75 FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG CX 
COM 24 UND 

Cx 30,00 236,00 7.080,00 

76 FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG CX 
COM 24 UND 

Cx 30,00 236,00 7.080,00 

77 FIO CATGUT SIMPLES N. 1 C/AG CX 
COM 24 UND 

Cx 30,00 236,00 7.080,00 

78 FIO DE NYLON 0-0 CX C/24 Cx 40,00 114,00 4.560,00 

79 FIO DE NYLON 2-0 COM AGULHA CX 
COM 24 UND 

Cx 40,00 114,00 4.560,00 
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80 FIO NYLON 3-0 COM AGULHA CX COM 
24 UNIDADES 

Cx 50,00 114,00 5.700,00 

81 FIO NYLON 4-0 COM AGULHA CX COM 
24 

UNIDADES 

Cx 50,00 114,00 5.700,00 

82 FIO POLYCRYL 0 C/AG CX COM 24 UND Cx 20,00 421,67 8.433,40 

83 FIO POLYCRYL 2-0 C/AG CX C/24 Cx 20,00 421,67 8.433,40 

84 FIO POLYCRYL 3-0 C/AG CX C/24 Cx 20,00 421,67 8.433,40 

85 Fixador Citológico 100ml Frc 50,00 12,40 620,00 

86 FIXADOR PARA RAIO X AUTOMÁTICO - 
38 L. 

Un 30,00 316,63 9.498,90 

87 FORMOL 37% - 01LT Un 50,00 15,00 750,00 

88 FRALDA DESC. GERIATRICA (G) 
PACOTE COM 8 UNIDADE, fralda de uso 
adulto e formato anatômico, indicada para 
casos de incontinência urinária/fercal 
forte,dotada de indicador de umidade, 
barreiras laterais antivazamento, elástico 
ao redor das pernas, gel superabsorvente 
que proporcione segurança e proteção 
durante todo o tempo de uso do produto, 
contendo 04 fitas adesivas reposicionaveis 
para o máximo de ajuste. COMPOSIÇÃO 
MÍNIMA:camada interna de não tecido, 
flocos de gel superabsorventes para maior 
rapidez na absorção e retenção de líquido 
reduzindo a umidade (gel seco), sistema 
para melhor distribuição e transferência do 
liquido (camada de transferência); 
cobertura hipoalergênica que permite a 
passagem rápida dos líquidos 
proporcionando proteção á pele; indicador 
de umidade, que altera de cor em contato 
com a urina, sem necessidade de abrir e 
fechar a fralda; camada externa com toque 
suave, fios de elastano, barreiras 
protetoras que ajudam a prevenir 

PCT 1.000,00 30,23 30.230,00 
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vazamentos, adesivo termoplástico e fitas 
adesivas para fixação; indicada para 
utilização em pessoas com peso de 70 a 
90 kg e cintura entre 115 a 150cm (ou 
superior). APRESENTAÇÃO: 
acondicionado em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente 
especificação do produto, informações do 
fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

89 FRALDA DESC. GERIATRICA (P), fralda 
descartável de uso adulto e formato anatomico, 

indicada para casos de incontinência 
urinária/fecal forte, dotada de indicador de 
umidade, barreiras laterais 
antivazamentos, elástico ao redor das 
pernas, gel superabsorvente que 
proporcione segurança e proteção durante 
todo o tempo de uso do produto, contendo 
no minimo 04 fitas adesivas 
reposicionáveis para o máximo de ajuste. 

COMPOSIÇÃO MINIMA: camada interna de não 
tecido, flocos de gel superabsorventes 
para maior rapidez na absorção e 
retenção de liquido reduzindo a umidade 
(gel seco), sistema para melhor 
distribuição e transferência do liquido 
(camada de transferencia); cobertura 
hipoalergênica que permite a passagem 
rápida dos liquidos proporcionando 
proteção à pele; indicador de umidade, 
que altera de cor em contato com a urina, 
sem necessidade de abrir e fechar a 
fralda; camada externa com toque suave, 
fios de elastano, barreiras protetoras que 
ajudam a prevenir vazamentos, adesivo 
termoplástico e fitas adesivas para 
fixação. 

APRESENTAÇÃO; aocndicionado em embalagem 
original de fabrica, contendo externamente 
especificação do produto, informação do 
fabricante, data de fabricação e data de 
validade. 

PCT 500,00 30,23 15.115,00 

90 FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA 
(M) PCT C/ 8 UN, fralda descartável de 
uso adulto e formato anatômico, indicado 
para casos de incontinência urinária/fecal 
forte, dotada de indicador de umidade, 
barreiras laterais antivazamento, elástico 
ao redor das pernas, gel superabsorventes 
que proporcione segurança e proteção 
durante todo o tempo de uso do produto, 
contendo no mínimo 04 fitas adesivas 
reposicionáveis para o máximo de ajuste. 
COMPOSIÇÃO MÍNIMA: camada interna 
de não tecido, flocos de gel 
superabsorventes para maior rapidez na 
absorção e retenção de líquido reduzindo 

PCT 500,00 30,23 15.115,00 
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a umidade (gel seco), sistema para melhor 
distribuição e transferência do liquido 
(camada de transferência); cobertura 
hipoalergênica que permite a passagem 
rápida dos líquidos proporcionando 
proteção á pele; camada externa com 
toque suave, fios de elastano, barreiras 
protetoras que ajudam a prevenir 
vazamentos, adesivo termoplástico e fitas 
adesivas para fixação; indicada para 
utilização em pessoas com peso de 40 a 
70kg e cintura entre 50 a 80 cm (ou 
superior). APRESENTAÇÃO: 
acondicionado em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente 
especificação do produto, informações do 
fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

91 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL GG 
OU XG 

- composição celusose, polimero superabsorvente, 
polipropileno, polietileno, elastico, adesivo, 
aloe vera e vitamina E, não contem fibras 
de algodão, componentes atoxicos não 
propensos a causar irritação em contato 
com a pele, tripla proteção, dia e noite, por 
até 12 horas de proteção, de 12kg até 15 
kg 

PCT 400,00 32,50 13.000,00 

92 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XG 
OU XXG- celusose, polimero 
superabsorvente, polipropileno, 
polietileno, elastico, adesivo, aloe vera e 
vitamina E, não contem fibras de algodão, 
componentes atoxicos não propensos a 
causar irritação em contato com a pele, 
tripla proteção, dia e noite, por até 12 
horas de proteção, de 14kg até 18kg 

PCT 400,00 32,50 13.000,00 

93 GARROTE EM TECIDO ADULTO, com 
fecho em PVC para ajustes 

Un 20,00 24,97 499,40 

94 GARROTE EM TECIDO INFANTIL, COM 
FECHO EM PVC PARA AJUSTES 

Un 20,00 24,97 499,40 

95 GAZE TIPO QUEIJO- compressa gase 
tipo queijo- tipo l, não esteril, material fios 
100% algodão, medida 91cmx91m; peso: 
no minímo 1.800kg sem embalagem; 
camadas 8 e 4 dobras; requisito: alvejada, 
hidrofilizada, purificada, isentas de 
impurezas, de alvejante óptico, amido e 
resíduos, com PH entre 5,0 e 8,0, textura 
uniforme, sem desfiamento lateral; Uso: 
gaze rolo, 13 fios cm²; embalagem: 
individual. 

Un 200,00 158,67 31.734,00 
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96 GEL PARA ULTRASSON (GALÃO COM 5 
LITROS) 

GL 100,00 28,67 2.867,00 

97 HAMPER Un 15,00 303,33 4.549,95 

98 INDICADOR BIOLÓGICO PARA 
AUTOCLAVE( COM 10 AMPOLAS) 

PCT 100,00 93,30 9.330,00 

99 INTRACATH ADULTO DUPLO LUMEN Un 10,00 116,47 1.164,70 

100 INTRACATH ADULTO MONO LUMEN Un 10,00 116,47 1.164,70 

101 KIT PAPANICOLAU MÉDIO 01 espéculo 
vaginal 

descartável Mod. collins Médio, 01 escova cervical, 
01 espátula de madeira Mod. Ayre, 02 
luvas E.V.A, 01 estojo porta lâmina de 
papel e 01 lâmina de vidro. medidas 
espéculo M: eixo longitudinal da valva: 95 
mm largura perpendicular proximal 25mm 
e distal de 28 mm comprimento total: 156 
mm; medidas da escova cervical: Haste: 
aproximadamente 180 mm comprimento 
da ponta ativa: aproximadamente 20mm 
formata da ponta ativa: cone comprimento 
total: aproximadamente 200mm , medidas 
da espátula de ayres: espessura 
aproximadamente 1,6 mm largura: 
aproximadamente 16mm comprimento 
total: aproximadamente 176 mm medidas 
da luva: espessura: aproximadamente 
0,20 micras altura: aproximadamente 280 
mm. largura: aproximadamete120mm . 
Medidas do estojo: formato retangular 
85x35x5mm. Medidas da Lâmina: 
espessura: aproximadamente 1,0 mm. 
Largura: aproximadamente 26mm. 
comprimento: aproximadamente: 76mm 
Apresentação comercial: Estéril, embalada 
em papel grau cirurgico(GC) Prazo de 
validade 24 meses a partir da data de 
fabricação. Processo de esterilização: 
óxido de Etileno 

Kit 1.000,00 5,72 5.720,00 

102 KIT PAPANICOLAU TAM GRANDE 01 
espéculo vaginal desc. Mod. collins 
grande, 01 escova cervical, 01 espátula de 
madeira modelo ayre, 02 luvas E.V.A, 01 
estojo porta lamina de papel, 01 lâmina de 
vidro. Medidas especulo grande: eixo 

Kit 800,00 5,72 4.576,00 
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longitudinal da valva 110 mm, largura 
perpendicular proximal 29mm e distal 
32mm, comprimento total 170mm Medidas 
da escova cervical: aproximadamente 180 
mm Comprimento da ponta ativa: 
proximadamente 20mm, formato da ponta 
ativa, cone comprimento total: 
aproximadamente 200mm Medida da 
espátula de ayre, espessura, 
aproximadamente 1,6 mm Largura: 
aproximadamente 16mm comprimento 
total aproximadamente 176mm, Medida da 
luva: espessura: aproximadamente 0,20 
micras Altura aproximadamente 280 mm, 
Largura aproximadamente 120mm. 
Medidas do estojo: formato retangulas 
85x35x5 mm Medidas da lâmina: 
espessura: aproximadamente 1,0 mm 
Largura: aproximadamente 26mm 
comprimento aproximadamente 76mm 
Apresentação comercial: estéril, embalado 
em papel grau cirurgico (GC) Prazo de 
validade 24 meses a partir da data de 
fabricação. Processo de esterilização 
Óxido de etileno 

103 KIT PAPANICOLAU TAMANHO P, 01 
espéculo 

vaginal descartável Mod. collins pequeno, 01 
escova cervical, 01 espátula de madeira 
mod. 

Kit 500,00 5,72 2.860,00 

ayre, 02 luvas E.V.A, 01 estojo porta lâmina de 
papel e 01 lâmina de vidro. Medidas 
espéculo pequeno.: Eixo longitudinal da 
valva: 80mm largura perpendicular 
proximal e distal de 22 mm comprimento 
total: 143 mm Medida da escova cervical: 
Haste: aproximadamente 180 mm 
Comprimento da ponta ativa: 
proximadamente 20mm formato da ponta 
ativa: cone comprimento total: 
aproximadamente 200mm Medidas da 
espátula de ayre: espessura: 
aproximadamente 1,6 mm Largura: 
aproximadamente 16mm comprimento 
total: aproximadamente 176 mm Medidas 
da luva: espessura: aproximadamente 
0,20 micras de altura: aproximadamente 
280mm Largura: aproximadamente 120 
mm Medidas do estojo: formato retangular: 
85x35x5 mm medidas da lâmina: 
espessura aproximadamente 1,0mm 
Largura: aproximadamente 26mm 
Comprimento: aproximadamente 76 mm 
Apresentação comercial: estéril - 
embalado em papel grau cirurgico (GC). 
prazo de validade 24 meses a partir da 
data de fabricação. Processo de 
esterilização: Óxido de Etileno 
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104 LAMINA PARA BISTURI 15 CX C/100 Cx 50,00 39,67 1.983,50 

105 LAMINA PARA BISTURI 23 CX C/100 Cx 50,00 39,67 1.983,50 

106 LAMINA PARA BISTURI Nº 22 - CX C/ 
100 UNID. 

Cx 50,00 39,67 1.983,50 

107 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO 
CURVA N° 4 (C/ LÂMPADA) (SOLOLITE), 
Fabricada em aço inoxidável a prova de 
ferrugem acabamento acetinado para 
redução do brilho e reflexão esterelizável 
e autoclavavel. iluminação: Lâmpada LED 

Un 5,00 182,90 914,50 

108 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO C/ 
LÂMPADA CURVA N° 2 (SOLOLITE), 
fabricada em aço inoxidável a prova de 
ferrugem acabamento acetinado para 
redução do brilho e reflexão esterilizável e 
autoclavável. Iluminação: lâmpada LED. 

Un 5,00 182,90 914,50 

109 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO C/ 
LÂMPADA CURVA Nº 3 (SOLOLITE, 
fabricada em aço inoxidável a prova de 
ferrugem acabamento acetinado para 
redução do brilho e reflexão esterelizável 
e autoclavável. iluminação: Lâmpada LED 

Un 5,00 182,90 914,50 

110 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO 
CURVA N° 1 (SOLOLITE), fabricada em 
aço inoxidável à prova de ferrugem 
acabamento acetinado para redução do 
brilho e reflexão, esterelizável e 
autoclavavel, iluminação: Lâmpada de 
LED 

Un 5,00 182,90 914,50 

111 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO 
CURVO N°0 - Fabricado em aço 
inoxidável à prova de ferrugem 
acabamento acetinado para redução do 
brilho e reflexão esterilizável e 
autoclavável iluminação: lâmpada LED 
(marca SOLOLITE) 

Un 5,00 182,90 914,50 

112 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA 
N° 0 

(C/ LÂMPADA)(SOLOLITE),fabricada em aço 
inoxidavel a prova de ferrugem 
acabamento acetinado para redução do 
brilho e reflexão esterelizável e 
autoclavavel. Iluminação: Lâmpada LED 

Un 5,00 182,90 914,50 

113 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA 
N° 1 COM LÂMPADA (SOLOLITE), 
fabricada em aço inoxidavel a prova de 
ferrugem, acabamento acetinado para 
redução do brilho ereflexão esterelizavel e 
autoclavavel. Iluminação: lâmpada LED 

Un 5,00 182,90 914,50 
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114 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA 
N°2 C/ LÂMPADA(SOLOLITE), fabricada 
em aço inoxidável a prova de ferrugem 
acabamento acetinado para redução do 
brilho e reflexão esterelizavel e 
autoclavavel. Iluminação: Lâmpada LED 

Un 5,00 182,90 914,50 

115 LANTERNA CLINICA- alta performance 
com iluminação LED de 3V confeccionada 
em metal leve de alta qualidade 
acabamento anodizado, maior 
durabilidade e resistência LED de alta 
potência com vida útil de 10.000 horas, 
acionamento através do botão liga/desliga, 
possui conveniente clip de bolso, 
alimentação 2 pilhas AAA inclusas 

Un 15,00 73,33 1.099,95 

116 LENÇOL DE PAPEL HOSP. 70X50 DESC. 
CX COM 10 UND, confeccionado em 
papéis produzido com 100% de fibras de 
celulose virgem, 100% de fibras de 
celulose e fibras celulósicas, 
proporcionando ao produto maior 
resistência, maciez, alta absorção de 
liquidos, sem furos, manchas, rasgos e 
outros defeitos. Cor: Branco. 

Cx 400,00 161,33 64.532,00 

117 LIXEIRA INOX COM PEDAL 
CAPACIDADE 50 L 

Un 20,00 765,00 15.300,00 

118 LIXEIRA INOX COM PEDAL E RODIZIO 
CAPACIDADE 110L 

Un 20,00 1.280,67 25.613,40 

119 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7 - CAIXA 
COM 50 UNIDADES 

Cx 40,00 154,33 6.173,20 

120 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7,5 - 
CAIXA COM 50 UNIDADES 

Cx 40,00 154,33 6.173,20 

121 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 8 - CAIXA 
COM 50 UNIDADES 

Cx 30,00 154,33 4.629,90 

122 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M - 
totalmente isenta de pó,anti-alergica caixa 
com 100 unidades 

Cx 1.000,00 66,33 66.330,00 

123 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P- 
totalmente isenta de pó anti-alergica, caixa 
com 100 unidades 

Cx 400,00 66,33 26.532,00 

124 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G- 
totalmente isenta de pó, anti alergica, 
caixa com 100 unidades 

Cx 500,00 66,33 33.165,00 
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125 MALHA P/ GESSO Nª 8 X 25 MT RL 100,00 16,63 1.663,00 

126 MALHA P/ GESSO Nº 06X25 MT RL 100,00 14,11 1.411,00 

127 MALHA P/ GESSO Nº 10X25 MT RL 100,00 20,67 2.067,00 

128 MALHA P/ GESSO Nº 12X25 MT RL 200,00 23,67 4.734,00 

129 MALHA P/ GESSO Nº 15X25 MT RL 100,00 28,10 2.810,00 

130 MALHA P/ GESSO Nº 20X25 MT RL 100,00 38,33 3.833,00 

131 MALHA P/ GESSO Nº 25X25 MT RL 100,00 52,50 5.250,00 

132 MALHA P/ GESSO Nº 30X25 MT RL 200,00 59,67 11.934,00 

133 OTOSCÓPIO- transmissão da luz por fibra 
Óptica Lâmpada de Xenon Halógena 3.5V 
e opção de LED, lente giratória com 
aumento de 3 vezes cabeça altamente 
resistente à impactos conexão para 
otoscopia pneumática 

Un 8,00 649,67 5.197,36 

134 POMADA SULFADIAZINA DE PRATA 
POTE 400ML 

Un 200,00 85,33 17.066,00 

135 REVELADOR P/ RAIO X AUTOMATICO 
38 L 

GL 20,00 587,00 11.740,00 

136 SACO PARA LIXO INFECTANTE - 
CAPACIDADE 30L, solda de fundo tipo 
estrela, quatro vezes mais resistente. Para 
acondicionamento de resíduos infectantes 
não perfuro contantes. Atende as normas 
de higiene e segurança da ANVISA e 
ABNT. Registro da ANVISA. Pacote com 
100 unidades reembolsados em pacote 
com 10 unidades . 

PCT 100,00 32,20 3.220,00 
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137 SACO PARA LIXO INFECTANTE 
CAPACIDADE 100 LITROS, solda de 
fundo tipo estrela, quatro vezes mais 
resistente. Para acondicionamento de 
resíduos infectantes não perfuro cortantes. 
Atende as normas de higiene e segurança 
da ANVISA e ABNT. Registro da ANVISA. 
Pacote com 100 unidades reembolsados 
em pacotes com 10 unidades. 

PCT 100,00 64,50 6.450,00 

138 SACO PARA LIXO INFECTANTE 
CAPACIDADE 15 LITROS- solda de fundo 
tipo estrela, quatro vezes mais resistente. 
Para acondicionamento de resíduos 
infectantes não perfuro cortantes, atende 
as normas de higiene e segurança da 
ANVISA e ABNT. Registro da ANVISA. 
Pacote com 100 unidades, reembolsados 
em pacotes com 10 unidades. 

PCT 100,00 28,67 2.867,00 

139 SACO PARA LIXO INFECTANTE 
CAPACIDADE 50 LITROS, solda de fundo 
tipo estrela, quatro vezes mais resistente. 
Para acondicionamento de resíduos 
infectantes não perfuro cortantes. Atende 
as normas de higiene e segurança da 
ANVISA e ABNT. Registro da ANVISA. 
Pacote com 100 unidades reembolsados 
em pacotes com 10 unidades. 

PCT 100,00 45,33 4.533,00 

140 SCALP DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 
18 - CX C/ 100 UNID 

Cx 100,00 39,80 3.980,00 

141 SCALP DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 
20 - CX C/ 100 UNID 

Cx 50,00 39,80 1.990,00 

142 SCALP DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 
22 - CX C/ 100 UNID 

Cx 100,00 39,80 3.980,00 

143 SCALP DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 
23 - CX C/ 100 UNID 

Cx 50,00 39,80 1.990,00 

144 SCALP DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 
25 - CX C/ 100 UNID 

Cx 50,00 39,80 1.990,00 

145 SCALP DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 
27 - CX C/ 100 UNID 

Cx 50,00 39,80 1.990,00 

146 SERINGA AGULHADA (13X4,5) PARA 
INSULINA 01 ML(CX COM 100 UND) 

Cx 200,00 46,33 9.266,00 
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147 SERINGA DESC. SEM AGULHA 10 ML( 
CX COM 100 UND) 

Cx 300,00 38,67 11.601,00 

148 SERINGA DESC. SEM AGULHA 20 ML 
(CX 

COM 100 UND) 

Cx 300,00 74,80 22.440,00 

149 Seringa descartável de 3ml s/ agulha cx c/ 
100unid 

Cx 400,00 27,10 10.840,00 

150 Seringa descartável de 5ml s/ agulha caixa 
com 100 

Cx 300,00 30,00 9.000,00 

151 SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 
01 ML-CX COM 100 UND 

Cx 200,00 31,67 6.334,00 

152 SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE 
CLOREXEDINE 0,2% 

Un 100,00 24,30 2.430,00 

153 SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE 
CLOREXEDINE 0,5% - ALMOTOLIA 
PLÁSTICA DESCARTÁVEL LACRADA 
DE 100 ML 

Un 50,00 16,57 828,50 

154 SOLUÇÃO AQUOSA DE POVIDINE - 
PVPI DEGERMANTE 10% 

Un 100,00 33,67 3.367,00 

155 SOLUÇÃO AQUOSA DE POVIDINE - 
PVPI TÓPICO 

Un 200,00 33,00 6.600,00 

156 SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 500ML 
CX C/ 20 UND 

Cx 200,00 193,33 38.666,00 

157 SOLUÇÃO DE MANITOL 20 % 250 ML 
CX C/ 40 UND 

Cx 50,00 433,33 21.666,50 

158 SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO 500 
ML CX C/ 20 UND 

Cx 500,00 145,67 72.835,00 

159 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 10 Un 500,00 1,23 615,00 

160 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 16 Un 500,00 1,33 665,00 
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161 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 18 Un 500,00 1,50 750,00 

162 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 20 Un 500,00 1,83 915,00 

163 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 8 Un 500,00 1,20 600,00 

164 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 Un 500,00 1,20 600,00 

165 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°24 Un 800,00 1,99 1.592,00 

166 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 Un 500,00 1,21 605,00 

167 SONDA DE FOLEI 14 CX C/10 Cx 100,00 70,17 7.017,00 

168 SONDA DE FOLEI 16 CX C/10 Cx 100,00 70,17 7.017,00 

169 SONDA DE FOLEI 18 CX C/10 Cx 100,00 70,17 7.017,00 

170 SONDA DE FOLEI 20 CX C/10 Cx 100,00 70,17 7.017,00 

171 SONDA DE FOLEI DE 3 VIAS Nº 14 CX 
C/10 

Cx 100,00 73,00 7.300,00 

172 SONDA DE FOLEI DE 3 VIAS Nº 16 Cx 100,00 73,00 7.300,00 

173 SONDA DE FOLEI DE 3 VIAS Nº18 CX 
C/10 

Cx 100,00 73,00 7.300,00 

174 SONDA DE FOLEI DE 3 VIAS Nº20 CX 
C/10 

Cx 50,00 73,00 3.650,00 
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175 SONDA DE FOLEY (SVD) CX COM 10 
UND 

Cx 50,00 49,50 2.475,00 

176 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 Un 500,00 1,38 690,00 

177 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.06 Un 500,00 1,38 690,00 

178 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.10 Un 500,00 1,38 690,00 

179 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.14 Un 500,00 1,38 690,00 

180 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 10 Un 500,00 1,38 690,00 

181 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 12 Un 500,00 1,38 690,00 

182 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 14 Un 500,00 1,38 690,00 

183 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16 Un 500,00 1,50 750,00 

184 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 Un 300,00 1,68 504,00 

185 SONDA PARA ALIMETAÇÃO ENTERAL 
N.14 

Un 1.000,00 21,28 21.280,00 

186 SONDA PARA ALIMETAÇÃO ENTERAL 
N.16 

Un 1.000,00 21,40 21.400,00 

187 SONDA PARA ALIMETAÇÃO ENTERAL 
Nº 12 

Un 500,00 21,32 10.660,00 

188 SONDA URETRAL N. 04 PCT COM 10 
UND 

PCT 200,00 6,43 1.286,00 
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189 SONDA URETRAL N. 24 PCT COM 10 
UND 

PCT 100,00 18,00 1.800,00 

190 SONDA URETRAL Nº 08 PCT C/10 PCT 500,00 6,27 3.135,00 

191 SONDA URETRAL Nº 10 PCT C/10 PCT 500,00 6,27 3.135,00 

192 SONDA URETRAL Nº 12 PCT C/10 PCT 500,00 6,27 3.135,00 

193 SONDA URETRAL Nº 14 PCT C/10 PCT 500,00 6,27 3.135,00 

194 SONDA URETRAL Nº 16 PCT C/10 PCT 500,00 10,00 5.000,00 

195 SONDA URETRAL Nº 18 PCT C/10 PCT 500,00 10,00 5.000,00 

196 SORO FISIOLÓGICO 1000 ML CX COM 
10 UND 

Cx 2.000,00 98,67 197.340,00 

197 SORO FISIOLOGICO 250 ML CX C/ 35 
UND 

Cx 2.000,00 169,98 339.960,00 

198 SORO FISIOLOGICO 500 ML CX C/ 20 
UND 

Cx 1.000,00 128,27 128.270,00 

199 SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML CX 
COM 10 UND 

Cx 1.000,00 113,33 113.330,00 

200 SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML CX 
C/ 20 UND 

Cx 1.000,00 153,40 153.400,00 

201 SORO GLICOSADO 5% 500 ML C/20 CX 
C/ 20UND 

Cx 1.000,00 126,73 126.730,00 

202 TERMOMETRO CLINICO COLUNA DE 
MERCURIO 

Un 30,00   
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203 Termômetro clínico digital haste rigida. Un 50,00 20,33 1.016,50 

204 TERMOMETRO DIGITAL INTERNO E 
EXTERNO DE MAXIMA E MÍNIMA, 
VISOR EM CRISTAL 
LÍQUIDO+HIGRÔMETRO 

Un 10,00 170,00 1.700,00 

205 TESTE RÁPIDO BETA HCG Un 2.000,00 2,25 4.500,00 

206 TIRAS DE GLICEMIA ACCU CHEK 
ACTIVE - CAIXA C/ 50 U 

Cx 500,00 56,67 28.335,00 

207 TOUCA TURBANTE DESCARTAVEL 
SANFONADA CX C/100 

Cx 800,00 28,00 22.400,00 

208 TUBO DE LÁTEX NATURAL Nº 200 
(GARROTE) pacote com 15 m 

PCT 50,00 38,33 1.916,50 

209 Vaselina líquida 1000 ml CX c/12 litros Cx 20,00 288,33 5.766,60 

210 VASELINA POMADA 90GR Tb 100,00 15,67 1.567,00 

211 TIRAS DE GLICEMIA ON CALL PLUS - 
CX COM 50 UNIDADES. 

Cx 400,00 59,00 23.600,00 

212 APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ON 
CALL PLUS 

Un 100,00 49,30 4.930,00 

213 ESPÁTULA DE AYRE - CX COM 100 
UNIDADES. 

Cx 200,00 13,17 2.634,00 

214 FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 
300mL 

Un 450,00 1,83 823,50 

215 AMBÚ ADULTO EM SILICONE é um 
reanimador manual adulto, utilizado em 
primeiros socorros e unidades . 

Un 20,00 432,67 8.653,40 

216 AMBÚ PEDIATRICO EM SILICONE 
Reanimador Pulmonar balão em silicone 
translúcido autoclavável, infantil 500ml. 
Válvula unidirecional (Bico de pato). 

Un 20,00 432,67 8.653,40 
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Reservatório (não autoclavável) 1000ml. 

217 LIXEIRA INOX COM PEDAL 
CAPACIDADE 30L 

Un 20,00 215,33 4.306,60 

218 MASCARA PARA INALAÇÃO ADULTO Un 100,00 15,13 1.513,00 

219 MASCARA PARA INALAÇÃO 
PEDIATRICA 

Un 100,00 15,13 1.513,00 

220 Máscara descartável, cx com 50 unidades Cx 100,00 69,33 6.933,00 

221 PINÇA DE HARTMANN (RETIRADA 
CORPO ESTRANHO) 9 CM 

Un 10,00 282,50 2.825,00 

222 SONDA ENDOTRAQUEAL N° 2,5 SEM 
BALÃO 

CX C/ 10 UNIDADES 

Cx 20,00 56,00 1.120,00 

223 SONDA ENDOTRAQUEAL N° 2,5 COM 
BALÃO CX C/ 10 UNIDADES 

Cx 20,00 56,00 1.120,00 

224 TESOURA PEQUENA IRIS RETA 12 CM Un 40,00 230,17 9.206,80 

225 PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA 
ULTRASSOM 110mm X 20m CX COM 05 
ROLOS 

Cx 20,00 400,00 8.000,00 

226 TUBETE CITOLÓGICO Un 1.500,00 0,84 1.260,00 

227 FITA ADESIVA AUTOCLAVE 18mmX55m RL 250,00 5,83 1.457,50 

228 MÁSCARA N 95 vertical não tecido 
dobrável valved poeira máscara de Carvão 
Ativado PM2.5 boca máscara respirador 
descartável com válvula. 

Un 300,00 20,67 6.201,00 

229 PAPEL GRAU CIRURGICO Rolo com 
100mm x 100m 

RL 75,00 120,33 9.024,75 
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230 LÂMINA PARA MICROSCÓPIA (LÂMINA 
FOSCA SEM LAPIDAR) CAIXA C/50 
UNIDADES 2,8 cm x 8,4 cm, com 1 lâmina 
de vidro de 2,5 cm x 7,5 cm e 1mm de 
espessura, sendo que apresenta uma 
pequena parte fosca para identificação do 
paciente 

Cx 50,00 78,67 3.933,50 

231 SONDA URETRAL N. 20 PCT COM 10 
UND 

PCT 200,00 15,33 3.066,00 

 
Valor Total estimado da aquisição: 3.246.375,21 (três milhões duzentos e quarenta e seis 
mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos). 
 
 
 
5 - DA JUSTIFICATIVA 
 
5.1. Justifica-se a aquisição dos itens solicitados para atender os pacientes e usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e considerando que o acesso aos materiais hospitalares essenciais 
constitui um dos eixos norteadores das políticas de materiais hospitalares (Portaria GM n° 3.916, 
de 30 outubro de 1998) e de assistência farmacêutica (Resolução CNS n/ 338, de 06 de maio de 
2004), atendimento às ordens judiciais para entrega de materiais hospitalares fora da lista do 
RENAME (Relação Nacional dos Materiais hospitalares Essenciais) e considerando que as de 
Saúde necessitam fazer medicações, sendo parte uma diretriz do PMAQ (Programa  de Melhoria 
e Qualidade), assim diminuindo o fluxo de pacientes e finalizando os atendimentos com eficácia e 
resolutividade, além de garantir à população o acesso a materiais hospitalares mais seguros, 
eficazes e custo-efetivos, para atendimento aos principais problemas de saúde da população 
municipal.  

 
6 - DA ENTREGA  

  
6.1 O prazo máximo para entrega do objeto será de até cinco dias da data de recebimento da 

Autorização do Fornecimento, nota de empenho ou instrumento equivalente. 
 
6.2 O local para entrega dos materiais hospitalares, objeto do presente processo, será na sede 

da Secretaria Municipal de saúde, conforme Autorização de Fornecimento, indicando o local e 
horário. 

 
6.3 A Licitante vencedora se compromete a entregar os produtos com no máximo 1/3 de 

comprometimento de sua validade, quando houver, contados da data de sua fabricação 
 
6.4 Em caso de atraso na entrega do objeto, a Contratada deverá apresentar justificativa 

devidamente comprovada, sujeitando-se a aceitação da CONTRATANTE. 
 
7 - DO PAGAMENTO:  

 
7.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo a licitante 
informar o número do banco, da agência e conta bancárias, ou através de banco credenciado, a 
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critério da Administração no prazo de até 30 (trinta) dias, do fornecimento, mediante a 
apresentação de notas fiscais acompanhadas obrigatoriamente das comprovações de 
regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, ainda comprovação 
de regularidade junto ao FGTS e à Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 
8 - DAS ALTERAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA  
 
8.1. Este Termo de Referência poderá sofrer alterações até a data de divulgação ou publicação do 
instrumento convocatório, a fim de fornecer corretamente os dados para a apresentação da 
proposta comercial, bem como, para se adequar às condições estabelecidas pela legislação 
vigente. 
 
9- DA APROVAÇÃO: 
 
9.1. Aprovo o presente termo de referência dando-lhe força de projeto básico para que possa 
produzir os desejados efeitos externos. 
 

Aral Moreira-MS, 08 de Setembro de 2020. 
 
 

 
ADRIANA VERON BATISTA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 

 
ANEXO II - FORMULARIO (modelo) DE PROPOSTA 

 
FORNECEDOR CNPJ/MF 

 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais hospitalares para atender a farmácia 
básica e unidades de saúde do Município de Aral Moreira MS. De acordo com as especificações e 
quantidades constantes no Termo de Referência deste edital. 
 
ITEM DESCRIÇÃO UND QNT MARCA VALOR    

UNIT. R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 
       

VALOR TOTAL R$  
 
 
 
Validade da Proposta: Não inferior a 60 (sessenta) dias. 
Cidade- UF, ___ de _______de 2020. 
Telefone: ______________  
Banco: ____________AG:______ CC:__________ 
 
 

_______________________________________ 
CARIMBO COM CNPJ/MF E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 

 
(Nome da Empresa) _______________________________________________, CNPJ/MF 
nº_______________________________________, situada (endereço completo) 
_______________________________________, declara, sob as penas da Lei, nos termos do 
Inciso VII, art. 4º da Lei Federal nº10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos da 
habilitação exigidos no Edital de PREGÃO PRESENCIAL N°. 043/2020, autorizado pelo Processo 
Administrativo n °. 110/2020. 
 
Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente. 
 
 
 
_________________________ (_____), ______ de ____________ _ de 2020 
                     cidade                    estado 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Carimbo do CNPJ/MF e assinatura do  

Representante legal da empresa 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

 
 
 
 

  Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que impeça a 
nossa empresa de participar de licitações públicas, e compromete-se informar a qualquer tempo, 
sob as penas da Lei, a existência de fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação, na forma 
determinada no § 2º, do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93  
 
 
  ____________________-MS, ____/_________________/______ 

 
 
 
 

__________________________________________________ 
                              Assinatura do representante legal da empresa 

 
 
 
 
 

NOME: ____________________________________________ 
 
 
 

___________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

 
 
 

___________________________________________________ 
Nº DO CNPJ/MF DA EMPRESA 
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ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

........................................................................................., inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº................................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 
..........................................................., portador (a) da Carteira de Identidade 
nº.................................... e do CPF/MF nº ......................................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei 
nº9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos e trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
 
_______________________ - MS, _____ de __________________ de ______ 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 
 

ANEXO VI 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Aos _____ dias do mês de_____ de _____, na sede do MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Bento Marques, nº 795, Centro, nesta 
cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº. 03.759.271/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Alexandrino Arévalo Garcia, brasileiro, solteiro, portador do RG n.º 648512 SSP/MS e 
CPF n.º839.314.301-20, residente e domiciliado à Rua 9 de Novembro, nº 206 na Vila Barbosa 
nesta cidade, doravante denominada Contratante, e do outro lado a empresa 
_______________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.º _________________________, com estabelecimento na 
______________________________________, na cidade ______________________________, 
doravante denominada Contratado, representada neste ato por 
__________________________________, brasileiro, portador(a) do RG n.º ________________, 
emitida pela SSP/___, e do CPF n.º ._______________, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, subsidiariamente, pela Lei 
Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de 
credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão 
exarada no Processo Administrativo n° 110/2020 e HOMOLOGADA nos autos, referente ao 
Pregão Presencial Nº 043/2020 – REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Constitui o objeto da presente Ata de Registro de Preços a aquisição futura de materiais 
hospitalares para atender a Rede Municipal de Saúde no âmbito das Unidades de Saúde 
do município de Aral Moreira-MS, de acordo com as especificações e quantidades 
constantes no Termo de Referência parte integrante do Edital do Pregão Presencial nº 
043/2020. 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde 
constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante 
vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para aquisição do objeto  nas 
condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais 
classificadas que aceitarem fornecer o objeto pelo preço do primeiro menor preço, 
obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos. 

2.2. O Pregoeiro convocará formalmente as prestadoras, com antecedência mínima de 03 dias 
úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de 
Preços. 

2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, 
durante o seu transcurso, for solicitado pela prestadora convocada, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro. 
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2.3. Colhidas as assinaturas, o Comissão Permanente de Licitações providenciará a imediata 
publicação no Diário Oficial do Município. 

2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de 
Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata. 

2.5. Caso a prestadora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar 
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste 
edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o 
preço da primeira classificada na licitação. 

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja 
convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços, as licitantes estarão 
liberadas dos compromissos assumidos. 

2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, 
a contar da data da assinatura. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura 

Municipal de Aral Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuárias da Ata. 
3.2. Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do 

cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das 
sanções previstas neste edital. 

3.3. A Usuária da Ata deverá informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, 
do não comparecimento da prestadora para a retirada da nota de empenho ou instrumento 
equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das 
penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros 
municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão 
Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município. 

3.4.1. As Adesões previstas na forma do item acima não poderão exceder ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 

3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na 
forma do Anexo VI, nas condições previstas neste edital. 

3.6. O Município de Aral Moreira não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema 
Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de 
Preços preferência em igualdade de condições. 

3.7. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na 
forma do Anexo VI, nas condições previstas no Edital de Convocação. 

3.8. O Município de Aral Moreira não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema 
Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de 
item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do 
Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 
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4. CLÁUSULA QUARTA – DO ACEITE E RECEBIMENTO. 
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição de materiais hospitalares  para 

serem distribuídos nas Unidades de Saúde  do Município de Aral Moreira-MS. 
4.2. Cada contratação deverá ser efetuada mediante emissão de Autorização de Fornecimento 

ou documento equivalente distinto, formalizada pela Contratante participante da Ata de 
Registro de Preços e autorizada pelo Órgão Gerenciador, a qual lavrará o contrato ou 
documento equivalente dela constando: o nome do beneficiário a data, o local da entrega, 
a quantidade pretendida, o valor unitário e total e o prazo para entrega. 

4.3. A(s) empresa(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as Autorizações de 
Fornecimentos efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega 
ocorrer em data posterior ao seu vencimento. 

4.4. O prazo máximo para entrega dos materiais hospitalares será de até 05 (cinco) dias da 
data de recebimento da Autorização do Fornecimento, nota de empenho ou instrumento 
equivalente. 

4.5. Os materiais hospitalares  deverão ser entregues com no máximo 1/3 de 
comprometimento de sua validade, quando for o caso, contados da data de sua 
fabricação. 

4.6. Em caso de atraso na entrega do objeto, a Contratada deverá apresentar justificativa 
devidamente comprovada, sujeitando-se a aceitação da CONTRATANTE. 

4.7. Será recusado objeto que não atenda as especificações constantes neste edital e/ou que 
não estejam adequados.  

4.8. Caso a(s) licitante (s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota 
de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
Administração convocará a segunda classificada para fornecer o objeto, e assim 
sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades 
cabíveis. 

4.9. A segunda classificada só poderá fornecer o produto à Administração quando a primeira 
classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada. 

4.10. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser acompanhados de notas fiscais 
distintas, ou seja, de acordo com a Autorização de Fornecimento devendo constar o 
número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor 
total e o local da entrega dos materiais hospitalares , além das demais exigências legais. 

4.11. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que 
couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor. 

4.12. As despesas relativas ao fornecimento do objeto correrão por conta exclusivas da 
usuária da ata. 
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5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO 
5.1. As obrigações decorrentes  e constantes do Registro de Preços será firmado com o 

Município de Aral Moreira, observada as condições estabelecidas neste edital e no que 
dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:  

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações 
futuras; 

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes 
obrigações futuras. 
5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo VI) é parte integrante do Edital de 

Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade. 
5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) 

dias úteis, contados da convocação. 
5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, 

observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total 

ou parcialmente o objeto da presente licitação. 
6. CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E REVISÃO 

6.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro 
de Preços. 

6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a 
Comissão de Licitação notificará a prestadora com o primeiro menor preço registrado para 
o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, 
mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 

6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação 
formalmente desonerará a prestadora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem 
prejuízos das penalidades cabíveis. 

6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais prestadoras, respeitada a ordem 
de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 

6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Prefeitura 
Municipal de Aral Moreira - MS solicitar nova licitação para a aquisição do objeto, sem que 
caiba direito de recurso. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
7.1 Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo a licitante 

informar o número do banco, da agência e conta bancárias, ou através de banco 
credenciadas, a critério da Administração no prazo de até 30 (trinta) dias contados, do 
fornecimento, mediante a apresentação de notas fiscais acompanhadas obrigatoriamente das 
comprovações de regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual e 
Municipal, ainda comprovação de regularidade junto ao FGTS e à Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
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7.2 Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 
sustado para que a prestadora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 

7.3 Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o Departamento de 
Orçamento e Finanças, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-
la. 

7.4 Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, 
para fins de atendimento das condições contratuais. 

7.5 Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da 
prestadora. 

7.6 A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 
financeiras. 

7.7 Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, 
pela Prestadora do prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
7.8 Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de 

mora por parte da contratante. 
 

8 CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da 
prestadora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento 
equivalente fora do prazo estabelecido ressalvado os casos previstos em lei, devidamente 
informados e aceitos, ficará a prestadora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades: 

I. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou 
contrato;  

II. Cancelamento do preço registrado; 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração por prazo de até 05 (cinco) anos. 

8.2 As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente. 

8.3 Por atraso injustificado na execução do objeto: 

I. Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso 
até o décimo dia; 

II. Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e, 

III. Cancelamento do preço registrado.   

8.4 Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento: 

I. Advertência, por escrito, nas faltas leves; 
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II. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da 
totalidade do fornecimento não executado pela prestadora; 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração por prazo de até 05 (cinco) anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

8.5 A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as 
sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão 
unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 
da Lei Federal nº 8.666/93 respeitando o princípio da proporcionalidade. 

8.6 Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de 
fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais: 

I. Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a 
Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro 
Cadastral deste Município. 

8.7 A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de 
suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a 
Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação. 

8.8 Fica garantido à prestadora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato. 

8.9 As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, 
mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração Pública deste Município da aplicação da pena.  

8.10 As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro 
Cadastral deste Município. 

8.11 Competirá a cada usuária da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades 
previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 8.3. 

8.12 A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de competência exclusiva da 
autoridade máxima da Prefeitura Municipal de Aral Moreira - MS, facultada a ampla 
defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser 
concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o 
prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos. 

8.13 O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável 
pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá a 
aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação. 
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8.14 As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do 
Município de Aral Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul. 

9 CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO 

9.1 A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de 
vigência ou quando não restarem prestadoras registradas e, por iniciativa da Prefeitura 
Municipal de Aral Moreira - MS quando: 

9.1.1 A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o 
instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro 
de Preços, sem justificativa aceitável; 

9.1.2 Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 

9.1.3 Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na 
negociação; 

9.1.4 Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por 
motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n. 8.666/83; 

9.1.5 Por razão de interesse público, devidamente motivado. 

9.2 Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da prestadora com classificação 
imediatamente subsequente.  

9.3 Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação. 

10 CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão da Secretaria 
Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Aral Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul na 
qualidade de Usuária da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas 
constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada 
as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 
e alterações. 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO 
 
11.1 Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo 

menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo 
especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados: 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT VLR UNT VLR TOTAL 
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12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE 

 
12.1 O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, 

conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93. 
13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
13.1 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520, de 

17 de julho de 2002, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas 
aplicáveis a espécie. 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 
14.1  Fica eleito o foro da cidade de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta 
licitação e que não possam ser dirimida administrativamente. 
 

Aral Moreira-MS, ____ de __________ de 2020. 
 
 
 
____________________________________         ______________________________ 
       Alexandrino Arévalo Garcia            LICITANTE 
               Prefeito Municipal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 

 
ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO 
 

O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede na Rua Bento Marques, nº 795, Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº. 
03.759.271/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Alexandrino Arévalo 
Garcia, brasileiro, solteiro, portador do RG n.º 648512 SSP/MS e CPF n.º 839.314.301-20, 
residente  e domiciliado à Rua 9 de Novembro, nº 206 na Vila Barbosa nesta cidade, 
doravante denominada Contratante e a empresa 
_________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
_________________________, com estabelecimento na 
______________________________________, na cidade 
______________________________, doravante denominada Contratado, representada 
neste ato por __________________________________, brasileiro, portador da carteira de 
identidade tipo RG n.º ________________, emitida pela SSP/___, e do CPF n.º 
._______________, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho de homologação do processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 – 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 110/2020, e nos termos da Lei Federal N.º 8.666/93 em 
sua atual redação, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 
DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato tem fundamento legal pela lei 10.520, de 17 
de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da lei 
federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, de conformidade com o edital de pregão presencial nº. 
043/2020, aprovado pela Procuradoria Jurídica, procedimento licitatório adjudicado pelo 
pregoeiro em __/__/_____ e homologado em __/__/_____ pelo Exmo. Prefeito Municipal, 
anexo ao Processo Administrativo nº. 110/2020 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais hospitalares  para atender a 

Rede Municipal de Saúde no âmbito das Unidades de Saúde do município de Aral Moreira-
MS, de acordo com as especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
2.1. O valor total para aquisição de materiais hospitalares  para atender a farmácia básica e 

unidades de saúde do Município de Aral Moreira-MS, objeto deste contrato, é de R$ 
__________________ (_____________________________), conforme tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT VLR 
UNT VLR TOTAL 

 
 

     
VALOR TOTAL R$ 

2.2. O preço proposto será considerado suficiente e completo, abrangendo os salários e todos os 
encargos (sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como demais encargos 
incidentes), os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais, e para fiscais, 
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etc.), a administração, o lucro, as despesas decorrentes de carregamento, descarregamento, 
fretes, transportes, ocorrendo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e 
responsabilidade da empresa vencedora da licitação, bem como qualquer outro encargo ou 
despesa, ainda que aqui não especificada, que possa incidir ou ser necessária à execução do 
objeto da licitação. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO: 
3.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo a fornecedora 

informar o número do banco, da agência e conta bancárias, ou através de banco 
credenciadas, a critério da administração nos prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados do 
fornecimento, mediante a apresentação de notas fiscais a qual conterá obrigatoriamente o 
descritivo do objeto, a quantidade, valor unitário e total devendo obrigatoriamente estar 
acompanhada das comprovações de regularidade fiscal junto às fazendas públicas federal, 
estadual e municipal, ainda comprovação de regularidade junto ao FGTS e à justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT. 

3.2. O critério de reajuste dos preços contratados será com base no inciso xi do art. 40, da lei 
federal n.º 8.666/93, em sua atual redação, e no mesmo percentual e data dos reajustes 
determinados pelo órgão competente do governo federal, ou da variação efetiva do custo da 
produção e preços atuais de mercado local ou regional, mediante pesquisa de preços, ou 
ainda na variação mensal do IPCA/IBGE; 

3.2.1. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato 
atribuível à contratada, aplicar-se-á o índice IPCA/IBGE, a título de compensação 
financeira, que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao 
pagamento, multiplicado pelo número de dias de atraso do mês correspondente, 
repetindo-se a operação a cada mês de atraso;  

3.3.  Caso ocorram majorações significativas no custo do objeto, dentro do período contratual, 
majorações estas que comprometam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
prejudicando a sua execução, poderá ser feito e alinhamento dos preços atingidos por estas 
variações, ficando eleito o índice oficialmente determinado por lei, com o objetivo de garantir 
a exequibilidade do objeto contratado.  

3.4.  O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento 
da fatura pelo departamento de planejamento e finanças, devidamente atestada for servidor 
devidamente designado. 

3.5.  Os pagamentos somente poderão ser efetuados mediante prévia verificação da regularidade 
da contratada com o sistema nacional de seguridade social (INSS) e com o fundo de garantia 
por tempo de serviço (FGTS), cujos comprovantes deverão estar anexados à nota fiscal. 

3.6. Será efetuada a retenção para a previdência social de acordo com a legislação vigente. 
4. CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO  
4.1. O prazo máximo para entrega do objeto será de até 05 (cinco) dias da data de recebimento 

da Autorização do Fornecimento, nota de empenho ou instrumento equivalente. 
4.2. O local para entrega dos materiais hospitalares , objeto do presente processo, será no 

município de Aral Moreira, conforme Autorização de Fornecimento, indicando o local e 
horário. 
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4.3. Os materiais hospitalares  deverão ser entregues com no máximo 1/3 de comprometimento 
de sua validade, contados da data de sua fabricação. 

4.4. O presente contrato tem duração de ____ (_________) ______, podendo ser prorrogado a 
critério da contratante, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 
5.1. O Fornecimento do objeto a que se refere o presente contrato corre à conta das dotações 

orçamentárias: -------------------------------------------------------------------------------- 
6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 
6.1. Da contratante: através da secretaria Municipal de Saúde obriga-se a:  

6.1.1. Indicar obrigatoriamente o nome do beneficiário a ser atendido, bem como 
assegurar que a distribuição será destinada a pessoas previamente cadastradas ou 
que em razão da situação de vulnerabilidade necessite do atendimento;  

6.1.2. Realizar os pagamentos nos termos previstos neste contrato;  
6.1.3. Contribuir para que sejam entreguem os materiais hospitalares, informando os 

locais e horários ideais para que a entrega seja realizada sem interrupção.  
6.1.4. Comunicar oficialmente à vencedora quaisquer falhas ocorridas, consideradas de 

natureza grave.  
6.2. DA CONTRATADA: a contratada obriga-se expressamente ao seguinte:  

6.2.1. Ser responsável, por todas as despesas decorrentes da aquisição dos materiais 
hospitalares objeto desta licitação, tais como: salários; seguros de acidente; encargos 
trabalhistas, sociais e previdenciários; indenizações; vales-refeições; vales-
transportes e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo.  

6.2.2. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação da 
entrega, com o fim de constatar no local a sua efetiva execução e verificar as 
condições em que está sendo entregue;  

6.2.3. Responder por seus empregados em decorrência dos materiais hospitalares, 
inclusive pela imediata indenização de danos por eles eventualmente causados;  

6.2.4. Responder pelos danos diretamente causados à administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do objeto, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela secretaria municipal de 
administração;  

6.2.5. Comunicar à administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 
e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;  

6.2.6. Assumir, a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da adjudicação 
deste pregão; 

6.2.7. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, até 25% do valor do contrato  
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7. CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
7.1. A contratada fica proibida de veicular publicidade a cerca do objeto deste pregão. 
7.2. É vedada a subcontratação, salvo com autorização prévia do contratante. 
8. CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
8.1.  Durante a vigência do contrato, a entrega do objeto serão fiscalizados por servidor 

designado para esse fim, representando a contratante.  
8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 

ser solicitadas à contratada, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 
9. CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTA 
9.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da 

prestadora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento 
equivalente fora do prazo estabelecido ressalvado os casos previstos em lei, devidamente 
informados e aceitos, ficará a prestadora, a juízo do órgão gerenciador do sistema de registro 
de preços, sujeito às seguintes penalidades: 

I. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou 
contrato;  
II. Cancelamento do preço registrado; 
III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração por prazo de até 05 (cinco) anos. 

9.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente. 
9.3. Por atraso injustificado na execução do objeto: 

I. multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em 
atraso até o décimo dia; 
II. rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e, 
III. cancelamento do preço registrado.   

9.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento: 
I. Advertência, por escrito, nas faltas leves; 
II. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida 
ou da totalidade do fornecimento não executado pela prestadora; 
III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração por prazo de até 05 (cinco) anos; 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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9.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso ii, poderá ser aplicada juntamente com as 
sanções previstas nos incisos i, iii e iv do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral 
do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da lei federal 
nº 8.666/93 respeitando o princípio da proporcionalidade. 

9.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de 
fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais: 

9.7.  Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a 
Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro 
Cadastral deste Município. 

9.8. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de 
suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a 
Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação. 

9.9. Fica garantido à prestadora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato. 

9.10. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por 
escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão 
da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.  

9.11. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro 
Cadastral deste Município. 

9.12. Competirá a cada usuária da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades 
previstas no subitem 9.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 9.3. 

9.13. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 será de competência exclusiva da 
autoridade máxima da prefeitura municipal de Aral Moreira - MS, facultada a ampla defesa, na 
forma e no prazo estipulado no subitem 9.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante 
ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 
02 (dois) anos. 

9.14. O órgão gerenciador do sistema de registros de preços, na qualidade de responsável 
pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicação 
das demais penalidades previstas no instrumento de convocação. 

9.15. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do tesouro do 
município de Aral Moreira, estado do mato grosso do sul. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - A RESCISÃO DO CONTRATO 
10.1. A falência da contratada provocará a rescisão de pleno direito do contrato, como 

também a declaração judicial de insolvência e a abertura do concurso de credores.  
10.2. Igualmente, constituirão motivos para rescisão do contrato:  

10.2.1. O não cumprimento reiterado das cláusulas contratuais. 
10.2.2. Caso a contratante, salvo em caso de calamidade pública ou grave perturbação da 

ordem interna, não efetue o pagamento dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar 
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da apresentação da fatura sem qualquer satisfação do débito, a contratada poderá 
suspender as entregas, independentemente de interpelação judicial.  

12.3 Quando encerrado o movimento grevista a empresa CONTRATADA voltara a situação 
de normalidade, a CONTRATANTE cessará a intervenção de imediato, restituindo as 
instalações e todos os recursos materiais e humanos utilizados durante a paralisação dos 
fornecimentos.  

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
11.1. Fica estabelecido o foro da cidade de Ponta Porã-MS, para dirimir quaisquer questões 

oriundas do presente contrato. 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias, os 
representantes das partes.  
 
 

Aral Moreira -MS, ___ de ________ de _____. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________________                                  ___________________   
    ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA                                                    CONTRATADA 
            Prefeito Municipal 
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	3.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo a fornecedora informar o número do banco, da agência e conta bancárias, ou através de banco credenciadas, a critério da administração nos prazo de até 30 (trinta) dias úteis...
	3.2. O critério de reajuste dos preços contratados será com base no inciso xi do art. 40, da lei federal n.º 8.666/93, em sua atual redação, e no mesmo percentual e data dos reajustes determinados pelo órgão competente do governo federal, ou da variaç...
	3.2.1. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível à contratada, aplicar-se-á o índice IPCA/IBGE, a título de compensação financeira, que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, m...
	3.3.  Caso ocorram majorações significativas no custo do objeto, dentro do período contratual, majorações estas que comprometam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, prejudicando a sua execução, poderá ser feito e alinhamento dos preços ating...
	3.4.  O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da fatura pelo departamento de planejamento e finanças, devidamente atestada for servidor devidamente designado.
	3.5.  Os pagamentos somente poderão ser efetuados mediante prévia verificação da regularidade da contratada com o sistema nacional de seguridade social (INSS) e com o fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), cujos comprovantes deverão estar anex...
	3.6. Será efetuada a retenção para a previdência social de acordo com a legislação vigente.
	4.3. Os materiais hospitalares  deverão ser entregues com no máximo 1/3 de comprometimento de sua validade, contados da data de sua fabricação.
	4.4. O presente contrato tem duração de ____ (_________) ______, podendo ser prorrogado a critério da contratante, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
	5. CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
	5.1. o fornecimento do objeto a que se refere o presente contrato corre à conta das dotações orçamentárias: --------------------------------------------------------------------------------
	6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:
	6.1. Da contratante: através da secretaria Municipal de Saúde obriga-se a:
	6.1.1. Indicar obrigatoriamente o nome do beneficiário a ser atendido, bem como assegurar que a distribuição será destinada a pessoas previamente cadastradas ou que em razão da situação de vulnerabilidade necessite do atendimento;
	6.1.2. Realizar os pagamentos nos termos previstos neste contrato;
	6.1.3. Contribuir para que sejam entreguem os materiais hospitalares, informando os locais e horários ideais para que a entrega seja realizada sem interrupção.
	6.1.4. Comunicar oficialmente à vencedora quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.
	6.2. Da CONTRATADA: a contratada obriga-se expressamente ao seguinte:
	6.2.1. Ser responsável, por todas as despesas decorrentes da aquisição dos materiais hospitalares objeto desta licitação, tais como: salários; seguros de acidente; encargos trabalhistas, sociais e previdenciários; indenizações; vales-refeições; vales-...
	6.2.2. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação da entrega, com o fim de constatar no local a sua efetiva execução e verificar as condições em que está sendo entregue;
	6.2.3. Responder por seus empregados em decorrência dos materiais hospitalares, inclusive pela imediata indenização de danos por eles eventualmente causados;
	6.2.4. Responder pelos danos diretamente causados à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela secretaria municipal de administraç...
	6.2.5. Comunicar à administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
	6.2.6. Assumir, a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da adjudicação deste pregão;
	6.2.7. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, até 25% do valor do contrato
	7. CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
	7.1. A contratada fica proibida de veicular publicidade a cerca do objeto deste pregão.
	7.2. É vedada a subcontratação, salvo com autorização prévia do contratante.
	8. CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
	8.1.  Durante a vigência do contrato, a entrega do objeto serão fiscalizados por servidor designado para esse fim, representando a contratante.
	8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas à contratada, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
	9. CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTA
	9.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da prestadora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido ressalvado os casos previstos em lei, devidam...
	9.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.
	9.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:
	9.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento:
	9.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso ii, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos i, iii e iv do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas...
	9.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:
	9.13. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima da prefeitura municipal de Aral Moreira - MS, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 9.8, podendo a reabilitaç...
	9.14. O órgão gerenciador do sistema de registros de preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.
	9.15. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do tesouro do município de Aral Moreira, estado do mato grosso do sul.
	10. CLÁUSULA DÉCIMA - A RESCISÃO DO CONTRATO
	10.1. A falência da contratada provocará a rescisão de pleno direito do contrato, como também a declaração judicial de insolvência e a abertura do concurso de credores.
	10.2. Igualmente, constituirão motivos para rescisão do contrato:
	10.2.1. O não cumprimento reiterado das cláusulas contratuais.
	10.2.2. Caso a contratante, salvo em caso de calamidade pública ou grave perturbação da ordem interna, não efetue o pagamento dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da apresentação da fatura sem qualquer satisfação do débito, a contratada poder...
	11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
	11.1. Fica estabelecido o foro da cidade de Ponta Porã-MS, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

	Aral Moreira -MS, ___ de ________ de _____.

