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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2020 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2020 

 

No dia 02 do mês de julho do ano de 2020, compareceram, de um lado a(o) FUNDO MUNICÍPAL DE SAUDE DO 

BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Guanabara nº 220, Centro, 

Balneário Arroio do Silva/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 11.222.421/0001-83, doravante denominado CONTRATANTE, 

representado neste ato pela seu Representante Legal, Sr. PAULO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, Secretário de 

Saúde, portador da Cédula de Identidade nº 64/R1.087.082, inscrito no CPF sob o nº 438.897.519-20, residente no Município 

de Balneário Arroio do Silva/SC, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que 

firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL nº 08/2019, Processo Licitatório nº 11/2019, que selecionou a proposta mais vantajosa para a 

administração pública, objetivando a presente licitação tem por objetivo o registro de preços para a possível e futura 

“Aquisição parcelada de material de consumo e procedimento para atendimento das necessidades do Fundo 

Municipal de Saúde de Balneário Arroio do Silva/SC, conforme especificações contidas no Anexo I deste Edital”.  
 

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores: 

 

Código Nome da Empresa Itens 

6043 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 

4,5,17,24,28,44,46,48,49,50,51,56,57,58, 

61,62,66,67,68,69,75,81,83,84,87,100,102 

103,109,112,114,119,125,132,158,174,178 

183,185,189,190,191,192,193,194,195,196 

197,198,218,225,227,239,240 

6469 
ISAMED – MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 

LTDA ME 

3,15,16,21,22,23,25,27,31,32,43,63,64,65 

71,78,79,88,95,97,98,99,101,104,105,106, 

107,108,113,116,118,120,122,126,127,128, 

129,133,134,143,144,149,150,163,165,166, 

167,169,172,173,181,182,202,203,207, 

208,209,210,211,212,219,220,221,222,223, 

224,230,231,234,235,236,237 

6468 
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO 

HOSPITALAR LTDA 

1,19,29,39,40,41,42,52,54,59,60,72,76,80 

111,115,117,142,145,146,152,159,160,161, 

162,164,168,170,171,186,187,200,204,205, 

206,213,214,215,216,217,232 

7091 
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA 

13,18,82,110,153,154,155,156,199,201 

 

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo 

com o resultado da licitação decorrente do processo de licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, 

subsidiariamente pela Lei de Licitações nº 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº 90/2017 (Registro de Preços) e, 

pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

Empresas CNPJ/ CPF Nome do Representante CPF 

ALTERMED MATERIAL MEDICO 

HOSPITALAR LTDA 

00.802.002/0001-02 PAULO ROBERTO DE 

OLIVEIRA 

517.236.469-20 

ISAMED – MATERIAIS MEDICO 

HOSPITALARES LTDA ME 

05.948.061/0001-07 FELIPE PERITO CARDOSO 043.657.269-94 

METROMED COM DE MATERIAL 

MEDICO HOSPITALAR LTDA 

83.157.032/0001-22 JEFFERSON MENDES 987.128.109-91 

MULTIHOSP COMERCIAL DE 

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

32.421.421/0001-82 TATIANI GONÇALVES 

HILDEBRANDO 

003.335.799-41 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1 - O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta 

mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando: 
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A presente licitação tem por objetivo o registro de preços para possível e Aquisição parcelada de material de consumo e 

procedimento para atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Balneário Arroio do Silva/SC, 

conforme especificações contidas no Anexo I deste Edital, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I 

deste Edital conforme termo de referência, anexo I deste Edital. 

Tudo em conformidade 

1.1.1 - Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, 

seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram 

este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços. 

 

1.2 – A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores 

ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação 

relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em 

igualdade de condições.  

  

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

2.1 – O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO POR ITEM, inscrito na Ata do 

Processo de Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas integram este 

instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

 

Fornecedor: 6043 – ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 

Item Especificações Unid Marca Quant. Preço Unitário Preço Total 

4 ÁGUA DESTILADA 5 ML: 

Água para Injeção – Ampola 

5ml. Apresentação: Solução 

Injetável IV, estéril e 

apirogênica. Ampola 5 ml 

Un Samtec 1.000,00 0,22 220,00 

5 ÁGUA OXIGENADA 

VOL.10 1000ml: Água 

oxigenada 10 v, solução de 

peróxido de hidrogênio 3%, 

envasado em frasco plástico 

de 1 litro, contendo data de 

fabricação, nº. lote, validade, 

Registro ANVISA. 

Lt Farmax-Amara 500 4,12 2.060,00 

17 APARELHO DE PRESSÃO 

ARTERIAL DE ALTA 

PRECISÃO ADULTO: 

Aparelho de pressão arterial 

de alta precisão e 

sensibilidade, 100% nylon 

sem costura, que proporciona 

melhor acabamento que evita 

vazamentos, manguito 

fabricado em PVC com 

vedação em tpu altamente 

resistente no tecido da 

braçadeira, bolsa com duas 

saídas, manômetro aneróide 

com escala de 0 a 300mmhg, 

divisão de escala 2 mmhg, 

caixa de metal altamente 

resistente com presilha de 

metal, pêra insufladora 

fabricada em PVC, com 

sistema de fluxo de ar mental, 

com esfera de aço inox de alta 

durabilidade, válvula de metal 

Un Bic 19,00 159,00 3.021,00 
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altamente resistente com 

regulagem de saída de ar 

sensível, fecho de contato 

duplo (duas camadas de 

gancho), contento o nº da 

portaria do Inmetro e o selo de 

vistoria no produto. 

Acompanha bolsa exclusiva. 

Garantia de no mínimo 3 

anos.Apresentar catalogo e 

identificar marca e modelo 

cotado. 

24 ATADURA DE CREPOM 15 

CM 18 FIOS TIPO II: Atadura 

de crepom 18 fios tipo II, 15 

cm de largura x 1,80 mt de 

comprimento (em repouso), 

confeccionado em tecido 

100% algodão ou misto 

composto de 90% algodão 9% 

poliéster 1% elastano, peso 

mínimo de 45gr, bordas 

devidamente acabadas 

evitando desfiamento, 

enrolada uniformemente, em 

forma cilíndrica, embalado 

individualmente em material 

que garanta a integridade do 

produto, o produto devera 

estar de acordo com a NBR 

14056. Apresentar registro da 

ANVISA. 

Dz Medi House 1.100,00 14,60 16.060,00 

28 BANDEJA INOX: Bandeja 

em aço inox de 1ª qualidade, 

tamanho 31, 5x21x4cm. 

Un Fortinox 3 49,80 149,40 

44 CLOREXIDINA 0,5% 

ALCOÓLICA 1000ML: 

Gluconato de clorexidina 

alcoólico 0,5% 1000ml, na 

forma farmacêutica de solução 

hidroalcoólica, para 

demarcação do campo 

operatório e preparação 

préoperatória, acondicionado 

em frasco plástico na cor 

branca leitosa, com no mínimo 

1000ml, com rotulagem em 

conformidade com a RDC 

199/2006. 

Lt Vic Pharma 50 10,50 525,00 

46 CLOREXIDINA AQUOSA 

(0,2%) 1000ML: Gluconato de 

clorexidina aquoso 0,2% 

1000ml, na forma 

farmacêutica de solução 

hidroalcoólica, para 

demarcação do campo 

operatório e preparação 

préoperatória, acondicionado 

Lt Vic Pharma 50 6,87 343,50 
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em frasco plástico na cor 

branca  leitosa, com no 

mínimo 1000ml, com 

rotulagem em conformidade 

com a RDC 199/2006. 

48 CLORIDRATO DE 

LIDOCAÍNA 2%  GELEIA 

30G: lidocaína, cloridrato, 2%, 

geléia, TUBO 30G 

Tb Pharlab 200 3,56 712,00 

49 CLORIDRATO DE 

LIDOCAINA COM VASO 20 

ML INJETÁVEL: Lidocaína, 

cloridrato 20mg/ml. 

Apresentação: Solução 

injetável com vaso constritor, 

em ampola de 20ml.  

Un Hypofarma 350 2,94 160,00 

50 CLORIDRATO DE 

LIDOCAINA SEM VASO 20 

ML INJETÁVEL: Lidocaína, 

cloridrato 20mg/ml. 

Apresentação: Solução 

Injetável sem vaso constritor, 

em ampola de 20 ml. 

Un Hypofarma 50 3,20 160,00 

51 COLETOR DE MATÉRIAS 

PERFURO CORTANTE 13 

LITROS: Coletor para 

material perfuro cortante 

contaminado, com capacidade 

total para 13 litros, 

confeccionado em material 

apropriado, rígido, 

impermeável e resistente a 

perfuração em condições de 

uso e descarte, com fundo 

rígido e reforçado, sem que 

ocorra transfixação e 

resistente a queda, mantendo a 

integridade com relação a 

montagem e fechamento, 

isento de ruptura, deformação 

ou perfuração, com sistema de 

abertura e fechamento prático 

e seguro ao manuseio, com 

orientações de uso do 

fabricante, colocados de forma 

que permite fácil visualização 

e compreensão em cada 

coletor. Abertura que facilite a 

colocação dos objetos, alças 

resistentes para transporte, 

fixas ao coletor, posicionadas 

de forma funcional, tampa 

afixada ao coletor com 

dispositivo que assegure a 

inviolação do mesmo após o 

uso, conforme exigido pela 

norma da ABNT. Embalagem 

individual que contenha 

Un Descarbox 300 3,60 1.080,00 
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externamente dados de 

rotulagem conforme Portaria 

MS-SVS, nº 01 de 23/01/96. 

56 CUBA RIM INOX: Cuba rim 

em aço inoxidável, dimensões 

26x12 cm, capacidade 700 ml 

Un Açonox 5 33,68 168,40 

57 CURATIVO ABSORVENTE 

ADESIVO 

HIPOALERGENICO CX 

C/500UN: Curativo 

transparente para pequenos 

ferimentos, dimensões 

aproximadas de 7 x 2cm, área 

absorvente, não aderente ao 

ferimento, adesivo plástico, 

com orifício para transpiração. 

Cx Cral 100 15,79 1.579,00 

58 CURATIVO ABSORVENTE, 

ADESIVO HIPO-

ALÉRGICO, SEM LÁTEX 

INFANTIL: curativo 

absorvente, adesivo hipo-

alérgico, sem látex e solvente 

para punção venosa e injeções, 

caixa com 500 unidades em 

rolo, motivos infantis. 

Cx Grupo Labor 30 14,98 449,40 

61 DETERGENTE 

ENZIMÁTICO 5000 ml – 

Limpador multi enzimático à 

base de no mínimo quatro 

enzimas dos grupos das 

amilases, proteases, lípases e 

carbohidrases, água 

purificada, estabilizante , 

atóxico, não corrosivo, com ph 

entre 6 e 8, indicados para 

limpeza manual e automática. 

Os detergentes enzimáticos 

não podem conter substâncias 

que comprometam a atividade 

das enzimas ou que 

danifiquem os materiais que 

entram em contato com estes 

produtos. Depois de finalizado 

o processo de limpeza, o 

material não deverá apresentar 

odor biológico. O fornecedor 

do produto deverá apresentar: 

a) laudo das atividades 

enzimáticas e sua 

concentração; b) laudo de 

estabilidade das enzimas; c) 

laudo de ph do produto; d) 

amostra em dois recipientes de 

no mínimo 1 litro cada. No 

rótulo deve constar no 

mínimo: a) nome do produto; 

b) modo de usar; c) proporção 

de diluição manual e 

GAL Kelldrin 150 82,47 12.370,50 
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automatizada; d) tempo de 

permanência do instrumental 

na solução após sua diluição, 

quando sua limpeza for 

manual; e data de fabricação, 

validade e lote; f) primeiro 

socorros. Cada galão de 5L 

equivale a 1 unidade. OBS: 

Apresentar Registro do MS, 

certificado de boas práticas de 

fabricação, autorização de 

funcionamento emitido pela 

ANVISA e alvará sanitário 

Estadual ou Municipal na 

classe de saneantes (fabricante 

e licitante). Para o processo de 

limpeza automatizada, o 

produto não poderá produzir 

espuma. Ficha técnica. Um 

dos critérios de avaliação será 

a média aritmética do 

custo/benefício (ml diluído) 

entre o uso manual e o uso 

automatizado. 

62 DISPOSITIVO PARA 

INFUSÃO INTRAVENOSA 

ESTÉRIL Nº 19: Dispositivo 

p/ infusão intravenoso estéril 

nº 19 com agulha aguçada de 

bisel, curto trifacetado com 

asas de plástico, tubo vinílico 

leve, flexível, transparente, 

atóxico e apirogênico com 

conector rígido, leve e 

pequeno para conectar 

seringas, equipo, embalagem 

individual em saco plástico, 

contendo data de fabricação, 

validade, estando de acordo 

com a NR 32, certificado de 

Boas Práticas de Fabricação 

(BPF). Registro ANVISA. 

Un Polymed 300 0,49 147,00 

66 DISPOSITIVO PARA 

INFUSÃO INTRAVENOSO 

ESTÉRIL Nº 27: Dispositivo 

p/ infusão intravenoso estéril 

nº 27 com agulha aguçada de 

bisel, curto trifacetado com 

asas de plástico, tubo vinílico 

leve, flexível, transparente, 

atóxico e apirogênico com 

conector rígido, leve e 

pequeno para conectar 

seringas, equipo, embalagem 

individual em saco plástico, 

contendo data de fabricação, 

validade, estando de acordo 

com a NR 32, certificado de 

Un Polymed 300 0,49 147,00 
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Boas Práticas de Fabricação 

(BPF). Registro ANVISA. 

67 DRENO PENROSE Nº1: 

dreno de Penrose puro látex, 

tamanho 01 esterilizado. 

Registros com dados de 

identificação, procedência, 

número de lote, método, data e 

validade de esterilização, data 

de fabricação e/ ou prazo de 

validade, número do registro 

no ministério da saúde. 

Un Walltex 10 1,05 10,50 

68 DRENO PENROSE Nº 2: 

dreno de Penrose puro látex, 

tamanho 02 esterilizado. 

Registros com dados de 

identificação, procedência, 

número de lote, método, data e 

validade de esterilização, data 

de fabricação e/ ou prazo de 

validade, número de registro 

no ministério da saúde 

Un Walltex 10 1,40 14,00 

69 DRENO PENROSE Nº 3: 

Dreno de Penrose puro látex, 

tamanho 03 esterilizado. 

Registros com dados de 

identificação, procedência, 

número de lote, método, data e 

validade de esterilização, data 

de fabricação e/ ou prazo de 

validade, número de registro 

no ministério da saúde 

Un Walltex 10 2,05 20,50 

75 EQUIPO EXTENSOR DUAS 

VIAS; COM INJETOR 

LATERAL: equipo extensor 

duas vias; com injetor lateral 

fabricado em PVC flexível; 

pinça clamp corta fluxo em 

cada prolongamento; isento de 

látex, adaptador tipo luer; 

embalado individualmente em 

papel grau cirúrgico e 

laminado de polipropileno 

com abertura em pétala.   

Un Infusão 200 0,60 120,00 

81 ESFIGMOMANÔMETRO 

CLINICO GRANDE/OBESO: 

Esfigmomanometro obeso- 

aparelho de pressão arterial, 

isento de látex, braçadeira 

confeccionada em tecido 

nylon com garra dupla, 

manguito em PVC com duas 

saídas, de alta durabilidade, 

com tubos na mesma cor da 

braçadeira, manômetro do tipo 

aneróide, caixa de metal 

altamente resistente com 

presilha de metal, pêra 

Un Bic 5 219,93 1.099,65 
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insufladora em PVC, medindo 

113 mm de comprimento x 42 

mm de diâmetro, com sistema 

de fluxo de ar em metal, com 

esfera de aço inox de alta 

durabilidade, válvula com anel 

sendo metal altamente 

resistente com regulagem de 

saída de ar sensível contendo 

anel de fixação entre a válvula 

e pêra. Apresentar catálogo 

Original NA PROPOSTA. 

83 Espátula de Ayres PACOTE 

COM 100 UNIDADES: 

Espátula de Ayres, 

confeccionada em madeira 

resistente, pontas 

arredondadas, descartável, 

pacote com 100 unidades, 

contendo data de fabricação e 

nº de lote. 

Pct Theoto 40 4,95 198,00 

84 ESPECULO VAGINAL 

DESCARTÁVEL, ESTÉRIL 

E LUBRIFICADO, 

EMBALAGEM GRAU 

CIRÚGICO – TAMANHO 

GRANDE: Especulo Vaginal 

descartável, estéril e 

Lubrificado, embalagem grau 

cirúrgico – tamanho Grande – 

Fecho tipo borboleta, 

produzido em poliestireno 

cristal Especulo Vaginal 

descartável tamanho Grande, 

fecho tipo borboleta, 

produzido em poliestireno 

cristal, estéril, e 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), pigmentado e 

indeformável de formato 

anatômico favorecendo um 

exame indolor ao paciente, 

embalagem contendo data de 

fabricação nº. Lote e validade 

Un Cral 200 1,28 256,00 

87 ESTETOSCÓPIO ADULTO 

FABRICADO EM AÇO 

INOXIDÁVEL: Estetoscópio 

adulto fabricado em aço 

inoxidável, melhor acústica 

que permita auscultar sons de 

baixa e alta freqüência, 

girando o lado do auscultador, 

Un MD 20 79,22 1.584,00 
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revestimento da borda anti-

frio para maior conforto do 

paciente, mola do ângulo 

flexível e interna ao tubo de 

PVC, isento de látex, 

acompanha ao equipamento 

identificador de propriedade 

para encaixe do y no tubo, 

além de dois pares de olivas e 

uma membrana para 

campânula, Garantia de no 

mínimo 3 anos, comprovado 

por registro na ANVISA. 

Apresentar catálogo e 

identificar marca e modelo 

cotado. 

100 FIO CATGUT CROMADO 

AGULHADO 3.0 CAIXA 

COM 24 FIOS; Fio de sutura 

cirúrgica Catgut cromado, 

estéril nº3-0, com 70 a 75 cm 

de comprimento com agulha 

estriada 30 mm, 3/8 circulo, 

cilíndrica. Embalagem unitária 

interna, com tamanho de 

agulha desenhado em formato 

real e o símbolo do tipo de 

agulha, embalagem externa 

em papel grau cirúrgica e 

filme plástico. Registro no 

MS. 

Cx Technofio-ACB 10 84,90 849,00 

102 FIO CATGUT SIMPLES 

AGULHADO 2,0 CAIXA 

COM 24 FIOS; Fio de sutura 

Catgut simples 2-0 com 

agulha estriada de 3/8 circulo, 

cilíndrica de 30 a 31 mm; 70 a 

75cm de comprimento, estéril, 

com tamanho de agulha 

desenhado em tamanho real e 

símbolo do tipo de agulha 

desenhado em tamanho real e 

símbolo do tipo de agulha 

impresso no envelope interno; 

embalagem interna de 

alumínio e externa em papel 

grau cirúrgico e filme plástico. 

Registro no MS. 

Cx Technofio-ACB 10 84,90 849,00 

103 FIO CATGUT SIMPLES 

AGULHADO 3,0 CAIXA 

COM 24 FIOS; Fio de sutura 

catgut simples nº 3,0, agulha 

estriada 20 mm, ½ cilíndrica, 

70 a 75 cm de comprimento, 

estéril. Embalagem unitária 

interna com tamanho da 

agulha desenhado em tamanho 

real e símbolo do tipo da 

Cx Technofio-ACB 10 84,90 849,00 
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agulha, e externa em papel 

grau cirúrgico e filme plástico. 

Registro no MS. 

109 FITA ADESIVA 

HOSPITALAR 16 MM X 50 

M: fita adesiva hospitalar 

confeccionada em papel 

crepado, tratada, branca, 

medindo 16 mm x 50m 

enrolada em forma contínua e, 

anel de papelão. Constar 

identificação procedência e 

data de validade. Unidade. 

RL Hospflex 150 2,48 372,00 

112 FITA PARA AUTOCLAVE 

A VAPOR – ROLO COM 19 

MM X 30M. Fita adesiva para 

autoclave a vapor, 

confeccionada com dorso de 

papel crepado à base de 

celulose, contendo em uma de 

suas faces massa adesiva à 

base de borracha natural, 

óxido de zinco e resinas e, na 

outra face uma fina camada 

impermeabilizante de resina 

acrílica, para o fechamento de 

pacotes que serão esterilizados 

em autoclave, o produto 

deverá possuir listras 

diagonais de tinta termoreativa 

que, quando submetidas à 

esterilização, mudam sua 

coloração de branco para 

preto. Rolo com 19 mm x 30 

m. Embalagem contendo data 

de fabricação, nº. lote e 

validade e registro ANVISA.  

RL Poli Tape 300 2,72 816,00 

 114 FORMOL 37% FRASCO 

1000 ML. Fórmula química: 

HCHO ou CH2O, peso 

molecular: 30, 03, para uso 

material de biopsia. 

Embalagem contendo data de 

fabricação, nº lote, validade e 

registro ANVISA. 

Lt Ricie-Wirath 5 14,48 72,40 

119 GARROTE FINO 200 

LÁTEX 15 METROS: Tubo 

de látex. Descrição: com 

flexibilidade e alongamento 

(garrote) 

Pct G.L 3 17,18 51,54 

125 

 

INDICADOR BIOLÓGICO: 

Indicador biológico 

desenvolvido para a 

monitorização e avaliação dos 

ciclos de esterilização em 

autoclaves a vapor. Fácil 

interpretação dos resultados 

do processo de esterilização. 

Cx Maquira 80 28,18 2.254,00 



 

 

 

 

 

 

 

Fundo Municipal de Saúde de Balneário Arroio do Silva 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Site: www.arroiodosilva.sc.gov.br E-mail: administracao@arroiodosilva.sc.gov.br 

 

 

Av. Santa Catarina, 1122 – Centro – Fone/Fax: (48) 3526 1445 – CEP 88914-000 – Baln. Arroio do Silva - SC 

Quando a  esterilização for 

bem sucedida a ampola teste 

permanecerá roxa e a ampola 

controle mudará para amarelo; 

Resultados finais após apenas 

24 horas de incubação. 

Apresentação: Caixa com 10 

unidades contendo dados do 

fabricante validade 18 meses a 

partir da fabricação; 

Acompanha manual de 

instruções com área para 

documentação e arquivamento 

dos resultados. Em 

conformidade com a ISSO 

9001. 

132 LANCETA DESCARTÁVEL 

PARA PUNÇÃO DIGITAL 

CAIXA COM 100 

UNIDADES: Lanceta 

descartável p/ punção digital- 

para coleta de sangue capilar 

confeccionada em corpo e 

gatilho lateral compostos por 

polipropileno (plástico) rígido 

com designer ergonômico, 

com protetor plástico e 

dispositivo de segurança para 

fácil manuseio e na punção 

agulha – 28 g e profundidade 

1.6mm, retração automática da 

agulha acionada por contato, 

estéril, de uso único; devendo 

seguir a NR-32. Necessária 

apresentação de amostra 

juntamente com o envelope de 

propostas. Embalagem caixa 

com 100 unidades. 

Cx SG TECNOLO 200 23,23 4.646,00 

158 PAPEL TOALHA 

INTERFOLHAS 2 DOBRAS 

BRANCO 21, 5X2, FARDO 

COM 1000 FOLHAS: Papel 

toalha interfolhas 2 dobras 

branco 21, 5x2, fardo com 

1000 folhas práticas e 

modernas apenas uma folha é 

necessário para secar as mãos, 

reduzindo assim o consumo 

desnecessário possui alto 

poder de absorção e 

resistência, não desmancha na 

mão 2 dobras. Gramatura: 26 a 

28g/m2 folha dupla. 

Dimensão: 21,5 x 22,5 cm 

Pct Qualilux 1.000,00 6,60 6.600,00 

174 PINÇA TENTACANULA 

15CM: Pinça tentacanula 

confeccionada em aço 

inoxidável. Embalagem 

Un Abc 4 8,82 35,28 
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plástica individual, constando 

os dados de identificação, 

inclusive a marca no 

instrumental, procedência e 

rastreabilidade. 

178 POMADA COLAGENASE: 

Colagenase + cloranfenicol 

30g, com registro no 

ministério da saúde. 

Tb Cristalia 60 18,56 1.113,60 

183 RÉGUA 

ANTROPOMÉTRICA DE 

MADEIRA: Régua 

Antropométrica Pediátrica – 

Régua antropométrica 

pediátrica; Madeira marfim; 

Escala de 100cm graduação 

em milímetros numeradas a 

cada centímetro; Possui 

marcador removível. 

Un Taylor 3 51,80 155,40 

185 SACO DE LIXO 

HOSPITALAR 100 LTS 

PACOTE COM 100 

UNIDADES: Saco de lixo 100 

litros, saco para 

acondicionamento de resíduos 

sólidos hospitalar-infectantes 

branco leitoso com capacidade 

para 100 litros, 7 micra de 

espessura, constituído de 

polietileno de alta densidade, 

compatível com os padrões da 

ABNT e do IPT. Pacote com 

100 unidades, embalagem 

contendo os dados de 

identificação, nº lote. 

Pct Rava 50 24,09 1.204,50 

189 SERINGA DESCARTÁVEL 

10ML ESTÉRIL: Seringa 

10ml: características: II, com 

dispositivo de segurança 

conforme NR 32, sem agulha, 

porém com adaptação para 

qualquer marca de agulha; uso 

único, atóxica, estéril, livre de 

pirogênio, validade impressa 

na embalagem, a empresa 

vencedora deverá fornecer 

treinamento técnico para os 

profissionais do município 

sem custo. Caixa com 100 

unidades. 

Cx SR 80 60,00 4.800,00 

190 SERINGA DESCARTÁVEL 

1ML ESTÉRIL: seringa 

descartável 1ml estéril, uso 

único, transparente, atóxica. 

Corpo lubrificado, com escala 

externa nítida gravada de uma 

em uma unidade insulínica, 

precisa e visível. Flange com 

Cx SR 50 34,00 1.700,00 
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formato anatômico, para apoio 

dos dedos e que confira 

estabilidade à seringa quando 

em superfície plana. Êmbolo 

com ramificações em sua base 

para facilitar a aplicação sem 

deslize dos dedos, êmbolo 

deslizável, ajustado ao corpo 

da seringa, de modo a impedir 

a entrada de ar, com anel de 

retenção de borracha fixado 

em sua extremidade, agulha 

8x0, 30mm. Embalagem 

individual com selagem 

eficiente que garanta a 

integridade do produto até o 

momento de sua utilização 

permite a abertura e 

transferência com técnica 

asséptica, trazendo 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

número de lote, data de 

validade e número de registro 

no ministério da saúde. 

Êmbolo reto não se desprende 

do cilindro devido ao anel de 

retenção. Cilindro siliconado 

que proporciona deslizamento 

suave. Cilindro transparente e 

com escala nítida. Flange com 

desenho que facilita à 

adaptação dos dedos durante a 

aplicação ou aspiração. Caixa 

com 100 unidades. 

191 SERINGA DESCARTÁVEL 

20ML ESTÉRIL: Seringa 20 

ml: características: II, com 

dispositivo de segurança 

conforme NR 32, sem agulha, 

porém com adaptação para 

qualquer marca de agulha; uso 

único, atóxica, estéril, livre de 

pirogênio, validade impressa 

na embalagem. A empresa 

vencedora deverá fornecer 

treinamento técnico para os 

profissionais do município 

sem custo, Caixa com 100 

unidades. 

Cx SR 25 76,00 1.900,00 

192 SERINGA DESCARTÁVEL 

3ML ESTÉRIL: Seringa 03 ml 

características: II, com 

dispositivo de segurança 

conforme NR 32, sem agulha, 

porém com adaptação para 

qualquer marca de agulha, uso 

único, atóxica, estéril, livre de 

Cx SR 20 45,00 900,00 
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pirogênio, validade impressa 

na embalagem, a empresa 

vencedora deverá fornecer 

treinamento técnico para os 

profissionais do município 

sem custo, caixa com 100 

unidades. 

193 SERINGA DESCARTÁVEL 

5ML ESTÉRIL: Seringa 

05ml: características: II, com 

dispositivo de segurança 

conforme NR 32, sem agulha, 

porém com adaptação para 

qualquer marca de agulha, uso 

único, atóxica, estéril, livre de 

pirogênio, validade impressa 

na embalagem, a empresa 

vencedora deverá fornecer 

treinamento técnico para os 

profissionais do município 

sem custo, caixa com 100 

unidades. 

Cx SR 20 47,00 940,00 

194 SERINGA DESCARTÁVEL 

PARA INSULINA ULTRA 

FINE: Seringa descartável 

para insulina ultra fine 0,5cc, 

0,5ml com agulha 12,7 x 0,33, 

em polipropileno, estéril, 

siliconizada, descartável, com 

bico liso, conector universal, 

embolo com anel interno. 

Graduada em escala numérica 

para ml com números visíveis 

e gravados ao longo do corpo 

da seringa. Embalagem 

individual em papel grau 

cirúrgico contendo as 

informações: tipo, data e 

validade da esterilização, 

procedência, fabricante, 

número do lote, registro no 

MS (na caixa e na embalagem 

individual). 

Un SR 500 0,37 185,00 

195 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 

100ML SISTEMA ABERTA: 

Soro fisiológico (cloreto de 

sódio a 0,9%) 100ml, frasco, 

contendo dados de 

identificação, data de validade 

e nº de lote. Com registro no 

MS sistema aberto. 

Un Farmax-Amara 2.000,00 1,94 3.880,00 

196 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 

240ML SISTEMA ABERTO: 

Soro fisiológico (cloreto de 

sódio a 0,9%) 240 ml, frasco, 

contendo dados de 

identificação, data de validade 

e nº de lote. Com registro no 

Un Farmax-Amara 2.000,00 2,38 4.760,00 
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MS. Sistema aberto 

197 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 

250 ML SISTEMA ABERTO: 

Soro fisiológico (cloreto de 

sódio a 0,9%) 250 ml, frasco, 

contendo dados de 

identificação, data de validade 

e nº de lote, com registro no 

MS. Sistema aberto. 

Un Farmax-Amara 500 2,38 1.190,00 

198 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 

500 ml SISTEMA ABERTO: 

Soro fisiológico (cloreto de 

sódio a 0,9%) 500ml, frasco, 

contendo dados de 

identificação, data de validade 

e nº de lote. Com registro no 

MS. Sistema aberto. 

Un Farmax-Amara 300 2,92 876,00 

218 SORO GLICOFISIOLÓGICO 

500ML SISTEMA 

FECHADO: Solução 

injetável, límpida, estéril e 

apirogênica. Glicose 5%, em 

frasco de 500ml, 1 unidade. 

5% - 500ml validade 24 

meses. 

Un Fresenius 50 3,30 165,00 

225 TERMÔMETRO CLINICO 

DIGITAL: Termômetro axilar 

digital na cor branca, visor de 

cristal líquido digital e de fácil 

visualização, resolução do 

mostrador de no mínimo 

quatro dígitos, à prova d’agua, 

resistente à desinfecção com 

álcool a 70%, função 

memória, com desligamento 

automático após 10 segundos 

de uso, sinal sonoro ao final 

da medição, bateria com 

duração mínima de 200 horas, 

faixa de medição 32ºC a 42ºC, 

variação de 0,1ºC como erro 

máximo na medição. Com 

garantia mínima de seis 

meses. 

Un Glicomed-Acc 30 10,00 300,00 

227 TERMOMETRO MAXIMA 

MINIMA Termômetro 

máxima e mínima digital com 

cabo extensor; Escala -50ºC a 

+70ºC; Visor LCD digital; 

Cabo MAXIMA extensor; 

Alarme; 1 pilha palito; Cabo 

de 1,70m.  

Un Supermedy 10 55,00 550,00 

239 TUBO SILICONE PARA 

ASPIRAÇÃO Nº 206 

(TRANSPARENTE) Tubo de 

silicone transparente para 

aspiração 6x10, rolo com 15 

metros Nº206 

RL Cirurgica Bras 1 150,00 150,00 
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240 VASELINA LIQUIDA 1000 

ML: Vaselina liquida 1000ml 

dgl, mistura semi-sólida 

complexa de hidrocarbonetos 

que consiste principalmente de 

parafinas e cicloparafinas ou 

hidrocarbonetos aromáticos 

cíclicos, com pequenas 

quantidade de hidrocarbonetos 

benzênicos, enxofre e 

compostos oxigenados, 

embalagem com dados de 

identificação e procedência, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro em órgão 

competente. Fraco 1000 ml 

Fr Vic Pharma 8 20,00 160,00 

 

 

 

 

Fornecedor: 6468 – METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 

Item Especificações Unid Marca Quant. Preço Unitário Preço Total 

1 ABAIXADOR DE LÍNGUA 

PACOTE COM 100 

UNIDADES Espátula 

Pct THEOTO 50 3,18 159,00 

19 ATADURA CREPOM 25X 

1,80 – 13 FIOS: Atadura de 

crepe medindo 25 cm de 

largura 1,80 m em repouso c/ 

certificado de boas práticas de 

fabricação, cor natural, com 

13 fios conforme ABNT-NBR 

14056, constituído de fios de 

algodão, bordas devidamente 

acabadas, elasticidade 

adequada uniformemente 

enroladas, isenta de quaisquer 

defeitos, embalada 

individualmente por máquina 

automática, constando 

externamente os dados de 

identificação e procedência 

nacional com registro no 

ministério da saúde. 

Dz MDA 500 11,80 5.900,00 

29 BLOQUEADOR SOLAR 

UVA/UVB FPS 50: 

Bloqueador solar UVA/UVB 

FPS 50 loção cremosa – frasco 

com 200 ml Bloqueador solar 

– frasco com 200 ml 

(PROTETOR) solar 

UVA/UVB FPS 50 loção 

cremosa, não oleosa agindo 

contra ação nociva dos raios 

ultravioletas dos tipos UVA e 

UVB emitidas pelas radiações 

solares, com vitamina E + 

Algas Marinhas. Embalagem 

Un NUTRIEX 100 15,00 1.500,00 
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contendo data de fabricação, 

nº Fr, 350 25 lote e Registro 

ANVISA. 

39 CATETER INTRAVENOSO 

Nº16 COR CINZA: Cateter 

intravenoso periférico; calibre 

16g (1.1mm x 32 mm); fluxo: 

54 ml/min; atóxico e não 

pirogênico; estéril 

(esterilizado por óxido de 

etileno); fabricado em teflon; 

produto de uso único; 

descartável; proibido 

reeprocessar; agulha em aço 

inoxidável siliconizada, com 

bisel ultra afiado; canhão 

codificado por cores, que 

diferenciam os calibres; 

cateter em teflon; tampa com 

polipropileno que protege a 

cânula e o cateter até a sua 

utilização;bisel tri facetado e 

curto; Embalagem contendo 

data de fabricação, validade. 

Un LABOR IMPO 100 0,77 77,00 

40 CATETER INTRAVENOSO 

Nº18G. COR VERDE: Cateter 

intravenoso nº18G (1,3 x 45 

mm – verde) com dispositivo 

de segurança, conforme NR 

32, agulha com interior de 

parede fina e ponta oblíqua 

assegura um fácil punção, cor 

de canhão verde, comprimento 

do cateter 1- ¼’’(45 mm), 

agulha 0,78 mm’’ Embalado 

individualmente em blister de 

plástico estéril, papel grau 

cirúrgico, contendo data de 

fabricação, validade, nº, Lote, 

Registro ANVISA. 

Un SOLIDOR 250 0,88 220,00 

41 CATETER INTRAVENOSO 

Nº22G COR AZUL: Cateter 

intravenoso nº 22G com 

dispositivo de segurança, 

conforme NR32, agulha com 

interior de parede fina e ponta 

obliqua assegura uma fácil 

punção, cor do canhão azul, 

comprimento do cateter 1-1’’ 

(25mm), agulha 0,55mm.’’ 

Embalado individualmente em 

blister de plástico estéril, 

papel grau cirúrgico, contendo 

data de fabricação, validade, 

nº, lote, registro ANVISA. 

Un SOLIDOR 500 1,10 550,00 

42 CATETER PARA 

OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS 

ADULTO: Cateter para 

Un BIOSANI 500 0,78 390,00 
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oxigênio tipo óculos adulto. 

Conector universal de fácil 

adaptação, embalagem 

individual, esterilização em 

óxido de etileno, contendo 

tubo fabricado em Cloreto de 

Polivinila (PVC) atóxico, 

flexível na cor verde. Narinas 

anatômicas em PVC macio, 

atóxicas. Embalagem 

contendo data de fabricação, 

validade. 

52 COLETOR DE MATÉRIAS 

PERFURO CORTANTE 7 

LITROS: Coletor para 

material perfuro cortante 

contaminado, com capacidade 

total para 07 litros, 

confeccionado em material 

apropriado, rígido, 

impermeável e resistente a 

perfuração em condições de 

uso e descarte, com fundo 

rígido e reforçado, sem que 

ocorra transfixação e 

resistente a queda, mantendo a 

integridade com relação a 

montagem e fechamento, 

isento de ruptura, deformação 

ou perfuração, com sistema de 

abertura e fechamento prático 

e seguro ao manuseio, com 

orientações de uso do 

fabricante, colocadas de forma 

que permita fácil visualização 

e compreensão em cada 

coletor. Abertura que facilite a 

colocação dos objetos, alças 

resistentes para transporte, 

fixas ao coletor, posicionadas 

de forma funcional, tampa 

afixada ao coletor com 

dispositivo que assegure a 

inviolação do mesmo após o 

uso, conforme exigido pela 

norma da ABNT. Embalagem 

individual que contenha 

externamente dados de 

rotulagem conforme Portaria 

MS-SVS nº01 de 23/01/96. 

Un DESCARBOX 500 2,73 1.365,00 

54 COMPRESSA DE GAZE 7,5 

X 7,5 CONSTITUÍDA DE 

TECIDO 100% ALGODÃO: 

Compressa de gaze 7,5 x 7,5 

constituída de tecido 100% 

algodão, com densidade de 13 

fios por cm², 15 cm  x 30 cm 

quando aberta, com 5 dobras e 

Pct ULTRACOTTO 20.000,00 19,95 399.000,00 
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8 camadas de modo a medir 

7,5 x 7,5 cm quando dobrada, 

500 g por pacote no mínimo, 

com as bordas voltadas para 

parte interna e sem fios soltos. 

A compressa deverá ter boa 

capacidade de absorção, sem 

macia, isenta de impurezas, 

amido, alvejantes ópticos, ou 

substâncias alergênicas. 

Pacotes com 500 unidades, 

não estéril. Com selagem 

eficiente que garanta a 

integridade do produto até o 

momento de sua utilização, 

permita a abertura e 

transferência com técnica 

asséptica. ABNT NBR 13843. 

Apresentar registro do produto 

no envelope da proposta, 

juntamente com a afe do 

fabricante. 

59 CURATIVO ABSORVENTE, 

ADESIVO HIPO-

ALÉRGICO, SEM LÁTEX: 

curativo absorvente, adesivo 

hipo-alérgico, sem látex e 

solvente para punção venosa e 

injeções, caixa com 500 

unidades em rolo. 

Cx CIEX 100 13,78 1.378,00 

60 CURATIVO HIDRATENTE 

COM ALGINATO DE 

CÁLCIO E SÓDIO 85G: 

Cobertura primária de 

hidrogel composto de água, 

carboximetilcelulose, pectina 

e alginato, acondicionado em 

frasco, com aplicador de bico 

longo, amorfo, transparente. 

Embalagem individual com no 

mínimo 85 gramas, adequada, 

segura, e garanta mesmo após 

sua abertura, a proteção do 

produto, a embalagem deve 

conter: dados de identificação, 

procedência, número de lote, 

data e tipo de esterilização, 

prazo de validade, atender à 

legislação sanitária vigente e 

pertinente ao produto e 

registro no Ministério da 

saúde. 

Tb CASEX 60 29,90 1.794,00 

72 ELETRODO PRECORDIAL 

(PERA). Eletrodo 

cardiológico pré cordial adulto 

de sucção + pera. 

Un MIKATOS 20 16,65 333,00 

76 EQUIPO MICRO GOTAS 

SIMPLES: Equipo micro 

Un LAMEDID/SO 100 1,17 117,00 
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gotas para soro, estéril, ponta 

perfurante, tampa protetora, 

pinça rolete para dosagem do 

volume 

80 ESCOVA CERVICAL 

ESTÉRIL DESCARTÁVEL: 

Escova cervical estéril 

descartável, ponta ativa 

produzida com micro cerdas 

em nylon e eixo de 

sustentação em aço 

inoxidável. Cabo  em 

poliestireno de alto impacto, 

atóxico e resistente às trações. 

Com eixo longitudinal da 

haste + ponta ativa – 200 mm, 

eixo longitudinal da ponta 

ativa – 21 mm e diâmetro da 

ponta ativa – 0,7 mm, 

embalada individualmente, 

apresentando data de 

esterilização, fabricação e 

validade, Registro ANVISA. 

Pct KOLPLAST 40 15,90 636,00 

111 FITA MICROPORE COM 

CAPA/ROLO COM 25 MM 

X 10M. Composição: Rayon 

de viscose não-tecido com 

adesivo acrílico 

hipoalergênico. Apresentação: 

rolo com capa medindo: 25 

mm x 10m. Embalagem 

contendo data de fabricação, 

nº. lote e validade e registro 

ANVISA.  

Un MISSNER 1.200,00 2,05 2.460,00 

115 FRASCO COLETOR 

UNIVERSAL 80 ML   - 

Estéril. Frasco coletor 

universal 80 ml, estéril, 

confeccionado em 

polipropileno, transparente, 

tampa com rosca. Embalado 

individualmente  

Un CRAL 240 0,26 62,40 

117 FRASCO PARA NUTRIÇÃO 

ENTERAL DE 300 ML: 

Frasco para nutrição enteral de 

300ml, de material plástico 

atóxico transparente, com 

graduação, tampa com rosca, 

rótulo para identificação e 

dispositivo em alça base, no 

produto deverá constar 

número de lote e prazo de 

validade. 

Un BIOSANI 2.000,00 0,74 1.480,00 

142 LUVA PARA 

PROCEDIMENTO 

TAMANHO M: Luva para 

procedimento não cirúrgico, 

fabricada em látex 100% 

Cx MEDIX 800 39,13 31.304,00 
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borracha natural tipo não 

estéril ambidestra, resistente, 

com tensão de ruptura 

mínima, atendendo ao padrão 

1.5 aql, impermeável a água e 

outros fluídos, superfície lisa, 

punho com bainha produto de 

uso único pó bioabsorvível 

atóxico material utilizado para 

proteção em procedimentos 

não invasivos, material 

descartável contendo registro 

ANVISA e exigências da 

RDC Nº 05 – Ca e lote 

impressos no punho. Data de 

fabricação caixas com 100 

unidades, tamanho M. 

145 LUVA PARA 

PROCEDIMENTO 

TAMANHO PP:Luva para 

procedimento não cirúrgico, 

fabricada em látex 100% 

borracha natural tipo não 

estéril ambidestra, resistente, 

com tensão de ruptura 

mínima, atendendo ao padrão 

1,5 aql, impermeável a água e 

outros fluídos, superfície lisa, 

punho com bainha produto de 

uso único pó bioabsorvível 

atóxico material utilizado para 

proteção em procedimentos 

não invasivos material 

descartável, contendo registro 

ANVISA e exigências da 

RDC nº05 – Ca e lote 

impressos no punho. Data de 

fabricação caixas com 100 

unidades, tamanho PP. 

Cx MEDIX 120 39,13 4.695,60 

146 LUVA PLASTICA 

DESCARTAVEL ESTERIL, 

AMBIDESTRA, TAMANHO 

ÚNICO. Luva plástica 

descartável estéril, ambidestra, 

tamanho único, confeccionada 

em polietileno de alta 

densidade, transparente, 

espessura mínima de 0,03 

micras. Apropriada para uso 

médico hospitalar embalada 

individualmente, embalagem 

devera apresentar dados de 

identificação, número de lote, 

validade e registro na 

ANVISA. 

Pct LUPLAST 100 8,55 855,00 

152 OXÍMETRO DE DEDO 

DIGITAL: Oxímetro de dedo 

digital, visor em led colorido, 

Un BIOLAND/AT1 6 220,00 1.320,00 
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possui regulagem do 

brilho;indicador do nível de 

carga de bateria e da 

intensidade do sinal do pulso; 

liga e desliga 

automaticamente; indicado 

para uso adulto e infantil; deve 

medir com a unha pintada e 

com o dedo gelado, resistente 

a quedas de no mínimo 1,5m, 

alimentação através de apenas 

1 pilha modelo AAA. 

Apresentar registro da 

ANVISA. APRESENTAR 

CATÁLOGO E 

IDENTIFICAR MARCA E 

MODELO COTADO. 

159 PINÇA ADSON COM 

DENTE 12 CM: Pinça Adson 

com dente 12 cm em aço 

inoxidável. Embalagem 

plástica individual, constando 

os dados de identificação 

inclusive a marca no 

instrumental, procedência e 

rastreabilidade 

Un ABC 6 11,71 70,26 

160 PINÇA ADSON COM 

SERRILHA 12 CM: Pinça 

Adson com serrilha 12 cm, em 

aço inoxidável. Embalagem 

plástica individual, constando 

os dados de identificação, 

inclusive a marca no 

instrumental, procedência e 

rastreabilidade.  

Un ABC 10 10,72 107,20 

161 PINÇA ANATÔMICA 

DENTE DE RATO 16CM: 

Pinça anatômica dente de rato 

16cm confeccionada em aço 

inoxidável. Embalagem 

plástica individual, constando 

os dados de identificação, 

inclusive a marca no 

instrumental, procedência e 

rastreabilidade.  

Un ABC 10 13,00 130,00 

162 PINÇA CHERON 25 CM: 

Pinça Cheron/Sheron – 25cm, 

em aço inoxidável, 

embalagem plástica 

individual, constando os dados 

de identificação, inclusive a 

marca no instrumental, 

procedência e rastreabilidade. 

Un ABC 10 49,90 499,00 

164 PINÇA HOMOSTÁTICA 

HALSTED MOSQUITO 

CURVA – 10cm, em aço 

inoxidável embalagem plástica 

individual, constando os dados 

Un RICHARDS 10 18,98 189,80 
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de identificação, inclusive a 

marca no instrumental, 

procedência e rastreabilidade. 

168 PINÇA KELLY CURVA 

16CM: Pinça Kelly curva 

16cm confeccionada em aço 

inoxidável. Embalagem 

plástica individual, constando 

os dados de identificação, 

inclusive a marca no 

instrumental, procedência e 

rastreabilidade.  

Un RICHARDS 10 23,77 237,70 

170 PINÇA KELLY RETA 14 

CM: Pinça Kelly reta 14cm 

confeccionada em aço 

inoxidável. Embalagem 

plástica individual, constando 

os dados de identificação, 

inclusive a marca no 

instrumental, procedência e 

rastreabilidade.  

Un ABC 10 24,28 242,80 

171 PINÇA KELLY RETA 

16CM: Pinça Kelly reta 16cm, 

confeccionada em aço 

inoxidável. Embalagem 

plástica individual, constando 

os dados de identificação, 

inclusive a marca no 

instrumental, procedência e 

rastreabilidade. 

Un ABC 10 27,34 273,00 

186 SACO DE LIXO 

HOSPITALAR 30 LTS 

PACOTE COM 100 

UNIDADES: Saco de lixo 30 

litros, saco para 

acondicionamento de resíduos 

sólidos hospitalar-infectantes 

branco leitoso com capacidade 

para 30 litros, 7 micra de 

espessura, constituído de 

polietileno de alta densidade, 

compatível com os padrões da 

ABNT e do IPT. Pacote com 

100 unidades, embalagem 

contendo os dados de 

identificação,nº lote. 

Pct RAVA 50 8,98 449,00 

187 SACO DE LIXO 

HOSPITALAR 60 LTS 

PACOTE COM 100 

UNIDADES: Saco de lixo 60 

litros, saco para 

acondicionamento de resíduos 

sólidos hospitalar-infectantes 

branco leitoso com capacidade 

para 60 litros, 7 micra de 

espessura, constituído de 

polietileno de alta densidade, 

compatível com os padrões da 

Pct RAVA 800 12,79 10.232,00 
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ABNT e do IPT. Pacote com 

100 unidades, embalagem 

contendo os dados de 

identificação, nº lote. 

200 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 

SISTEMA FECHADO 

250ML: Sódio, Cloreto, 0,9% 

- Soro Fisiológico 250 ml. 

Apresentação: Solução 

Injetável límpida, estéril e 

apirogênica em Frasco de 250 

ml. Contendo dados de 

identificação, data de validade 

e nº de lote. Com registro no 

MS. Sistema fechado. 

Un EQUIPLEX 12.000,00 2,19 26.398,80 

204 SONDA DE ASPIRAÇÃO 

TRAQUEL Nº 08: Sonda 

aspiração traqueal Nº08: 

Sonda de aspiração traqueal 

produto é confeccionado em 

PVC (cloreto de polivinila) 

transparente, flexível, atóxico; 

esterelizado pelo processo de 

Oxido de Etileno caso 

embalada em P.G.C. 

Descrição: Em forma de 

cilindro reto e inteiriço, com 

extremidade proximal 

arredondada, aberta, isenta de 

rebarbas; dotada de dois 

orifícios distribuídos 

alternadamente e Nº08 

eqüidistantes de forma a cobrir 

todo o diâmetro do tubo. Tais 

orifícios são dimensionados de 

acordo com o calibre de cada 

sonda, apresentando diâmetros 

perfeitamente acabados, 

delimitados e regulares em 

toda a superfície. A 

extremidade distal se 

apresenta devidamente 

acabada e fixada nela um 

dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo 

é moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz 

de manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre 

de qualquer defeito prejudicial 

à sua utilização, sendo ainda 

isentos de substâncias tóxicas 

ou nocivas à saúde, com as 

seguintes dimensões: 

Comprimento aproximado de 

50 cm, usuais de 04 a 24 Fr. 

Com conector e tampa ou 

Un BIOSANI 300 0,41 123,00 
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somente válvula. 

205 SONDA DE ASPIRAÇÃO 

TRAQUEAL Nº 10: Sonda 

aspiração traqueal nº 10 

produto é confeccionado em 

PVC (cloreto de polivinila) 

transparente, flexível, atóxico; 

esterilizado pelo processo de 

Oxido de Etileno caso 

embalada em P.G.C. 

Descrição: Em forma de 

cilindro reto e inteiriço, com 

extremidade proximal 

arredondada, aberta, isenta de 

rebarbas; dotada de dois 

orifícios distribuídos 

alternamente e Nº 08 

eqüidistantes de forma a cobrir 

todo o diâmetro do tubo. Tais 

orifícios são dimensionados de 

acordo com o calibre de cada 

sonda, apresentando diâmetros 

perfeitamente acabados, 

delimitados e regulares em 

toda a superfície. A 

extremidade distal se 

apresenta devidamente 

acabada e fixada nela um 

dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo 

é moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz 

de manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre 

de qualquer defeito prejudicial 

à sua utilização, sendo ainda 

isentos de substâncias tóxicas 

ou nocivas à saúde, com as 

seguintes dimensões: 

comprimento aproximado de 

50 cm, usuais de 04 à 24 Fr. 

Com conector e tampa ou 

somente válvula. 

Un BIOSANI 300 0,46 138,00 

206 SONDA DE ASPIRAÇÃO 

TRAQUEAL Nº 12: Sonda 

aspiração traqueal Nº08 

produto é confeccionado em 

PVC (cloreto de polivinila) 

transparente, flexível, atóxico; 

esterilizado pelo processo de 

Oxido de Etileno caso 

embalada em P.G.C. 

Descrição: Em forma de 

cilindro reto e inteiriço, com 

extremidade proximal 

arredondada, aberta, isenta de 

rebarbas; dotada de dois 

Un BIOSANI 300 0,42 126,00 
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orifícios distribuídos 

alternadamente e Nº 08 

eqüidistantes de forma a cobrir 

todo o diâmetro do tubo. Tais 

orifícios são dimensionados de 

acordo com o calibre de cada 

sonda, apresentando diâmetros 

perfeitamente acabados, 

delimitados e regulares em 

toda a superfície. A 

extremidade distal se 

apresenta devidamente 

acabada e fixada nela um 

dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo 

é moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz 

de manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre 

de qualquer defeito prejudicial 

à sua utilização, sendo ainda 

isentos de substâncias tóxicas 

ou nocivas à saúde, com as 

seguintes dimensões: 

comprimento aproximado de 

50 cm, usuais de 04 a 24 Fr. 

Com conector e tampa ou 

somente válvula. 

213 SONDA URETRAL 

DESCARTÁVEL Nº 06: 

Sonda uretral descartável, 

esterilizada por oxido de 

etileno apriogenio nº 06. 

Embalagem contendo data de 

esterilização, validade, 

número do lote, Registro 

ANVISA.  

Un BIOSANI 80 0,42 33,60 

214 SONDA URETRAL 

DESCARTÁVEL Nº 08: 

Descartável, fabricada em 

silicone, atóxico, flexível, 1 

furo e ponta fechada, conector 

com tampa. Comprimento de 

40 cm. Esterilizada em papel 

grau cirúrgico . 

Un BIOSANI 100 0,42 42,00 

215 SONDA URETRAL 

DESCARTÁVEL Nº10: 

Fabricada em silicone, 

atóxico, flexível, 1 furo e 

ponta fechada, conector com 

tampa. Comprimento de 40 

cm. Esterilizada em papel grau 

cirúrgico. 

Un BIOSANI 5.000,00 0,44 2.200,00 

216 SONDA URETRAL 

DESCARTÁVEL Nº 12: 

Fabricada em silicone, 

atóxico, flexível, 1 furo e 

Un BIOSANI 8.000,00 0,46 3.680,00 
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ponta fechada, conector com 

tampa. Comprimento de 40 

cm. Esterilizada em papel grau 

cirúrgico. 

217 SONDA URETRAL 

DESCARTÁVEL Nº 14: 

Descartável, fabricada em 

silicone, atóxico, flexível, 1 

furo e ponta fechada, conector 

com tampa. Comprimento de 

40 cm. Esterilizada em papel 

grau cirúrgico. 

Un BIOSANI 100 0,47 47,00 

232 TESOURA METZENBAUM 

RETA 14 CM: Tesoura 

Metzenbaum reta – 14 cm, em 

aço inoxidável, com 

acabamento fino, brilhante e 

uniforme. Deve obedecer às 

normas DIN-MEDIZIN-1 e 

NBR 7153-1. Deve apresentar 

o certificado do fornecedor do 

aço para o fabricante. Garantia 

de no mínimo 10 anos, 

devendo o código de garantia 

e nome ou logomarca do 

fabricante ser identificado na 

embalagem do produto e 

permanentemente na peça. 

Impressão eletroquímica em 

cada peça, sem criação de 

ranhuras com sigla da 

instituição a ser definida 

posteriormente. Embalagem 

unitária com dados de 

identificação do produto e 

registro no MS. 

Un ABC 20 29,28 585,60 

 

 

 

Fornecedor: 6469 – ISAMED – MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME  

Item Especificações Unid Marca Quant. Preço Unitário Preço Total 

3 ÁCIDOS GRAXOS FRASCO 

200 ML – Óleo cicatrizante 

curativo com óleo de girassol, 

com vitamina A e E indicado 

para feridas crônicas e agudas, 

queimaduras de primeiro e 

segundo grau. Frasco 

contendo 200 ml. Apresentar 

registro da ANVISA, afe de 

saneamentos e afe de correlato 

no envelope da proposta. 

Frasco 200 ml. 

Un DERMAEX 700 3,55 2.485,00 

15 ALGODÃO 500 GR: Algodão 

absorvente em rolo formato 

em camada sobrepostas de 

fibras de algodão, medindo 

entre 1 e 1,5 cm de espessuras 

RL NATHALYA 150 9,90 1.485,00 
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por 22 cm de largura e 

contendo 500 g. O produto 

deve ter aspecto uniforme, 

sem grumos, sem substâncias 

estranhas e sem alvejantes 

ópticos, na cor branca 

(mínimo 80% de brancura), 

enrolado em papel apropriado 

em toda a extensão. 

Embalagem resistente que 

mantenha a integridade do 

produto até o momento de sua 

utilização. Embalagem 

resistente que mantenha a 

integridade do produto até o 

momento de sua utilização. 

Embalagem contendo Registro 

no M.S data de fabricação, nº 

lote e validade. 

16 ALMOTOLIA PLÁSTICA 

TRANSPARENTE 250ML 

BICO RETO. Almotolia 

plástica transparente 250ml 

bico reto, com tampa, 

capacidade para 100ml, 

composta de 3 partes: bisnaga, 

bico rosqueador e tampa; 

confeccionada inteiramente 

em plástico apropriado, 

resistente, flexível, bisnaga 

inteiriça, com paredes 

uniformes em sua espessura e 

diâmetro regular em toda 

extensão. 

Un J.PROLAB 30 2,36 70,80 

21 ATADURA DE CREPOM 04 

CM 18 FIOS TIPO II Atadura 

de crepom 18 fios tipo II, 04 

cm de largura x 1,80 mt de 

comprimento (em repouso), 

confeccionada em tecido  

composto com mínimo 90% 

algodão  peso mínimo de 18gr, 

bordas devidamente acabadas 

evitando desfiamento, 

enrolada uniformemente, em 

forma cilíndrica, embalado 

individualmente em material 

que garanta a integridade do 

produto, o produto devera 

estar de acordo com a NBR 

14056. Apresentar registro da 

ANVISA. 

Dz TEXCARE  600 2,92 1.752,00 

22 ATADURA DE CREPOM 10 

CM 18 FIOS TIPO II Atadura 

de crepom 18 fios tipo II, 10 

cm de largura x 1,80 mt de 

comprimento (em repouso), 

confeccionada em tecido 

Dz BRISTOL 1.100,00 9,75 10.725,00 
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100% algodão ou misto 

composto de 90% algodão/9% 

poliéster/1% elastano, peso 

mínimo de 30gr, bordas 

devidamente acabadas 

evitando desfiamento, 

enrolada uniformemente, em 

forma cilíndrica, embalado 

individualmente em material 

que garanta a integridade do 

produto, o produto devera 

estar de acordo com a NBR 

14056. Apresentar registro da 

ANVISA. 

23 ATADURA DE CREPOM 12 

CM 18 FIOS TIPO II: Atadura 

de crepom 18 fios tipo II 12 

cm de largura x 1,80 MT de 

comprimento (em repouso), 

confeccionada em tecido 

100% algodão ou misto 

composto de 90% algodão/9% 

poliéster/1% elastano, peso 

mínimo de 36gr, bordas 

devidamente acabadas 

evitando desfiamento, 

enrolada uniformemente, em 

forma cilíndrica, embalado 

individualmente em material 

que garanta a integridade do 

produto, o produto devera 

estar de acordo com a NBR 

14056. Apresentar registro da 

ANVISA. 

Dz BRISTOL 1.300,00 11,60 15.080,00 

25 ATADURA DE CREPOM 20 

CM 18 FIOS TIPO II: Atadura 

de crepom 18 fios tipo II 20 

cm de largura x 1,80 mt de 

comprimento (em repouso), 

confeccionada em tecido 

100% algodão ou misto 

composto de 90% algodão/9% 

poliéster/1% elastano, peso 

mínimo de 60gr, bordas 

devidamente acabadas 

evitando desfiamento, 

enrolada uniformemente, em 

forma cilíndrica, embalado 

individualmente em material 

que garanta a integridade do 

produto, o produto devera 

estar de acordo com a NBR 

14056. Apresentar registro da 

ANVISA. 

Dz BRISTOL 800 19,01 15.208,00 

27 BALANÇA DIGITAL 

PORTÁTIL: Balança digital 

portátil com capacidade 

máxima de no mínimo 180 kg, 

Un SUPERMEDY 6 43,60 261,60 
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escala de graduação 100gr, 4 

sensores, LCD 25mm(1,0), 

liga automaticamente, bateria 

de lithium, com indicador de 

bateria fraca. Apresentar 

catalogo e identificar marca e 

modelo cotado. 

31 CABO DE BISTURI Nº 3: 

Cabo de bisturi - n° 3, em aço 

inoxidável, Embalagem 

plástica individual, constando 

os dados de identificação, 

inclusive a marca no 

instrumental, procedência e 

rastreabilidade. 

Un WELDON  5 7,98 39,90 

32 CABO DE BISTURI Nº4: 

Cabo de bisturi - n° 4, em aço 

inoxidável, Embalagem 

plástica individual, constando 

os dados de identificação, 

inclusive a marca no 

instrumental, procedência e 

rastreabilidade. 

Un ABC 5 8,29 41,45 

43 CATETER PARA 

OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS 

INFANTIL: Cateter para 

oxigênio tipo óculos infantil. 

Conector universal de fácil 

adaptação, embalagem 

individual, esterilização em 

óxido de etileno, contendo 

tubo fabricado em Cloreto de 

Polivinila (PVC) atóxico, 

flexível na cor verde. Narinas 

anatômicas em PVC macio, 

atóxicas. Embalagem 

contendo data de fabricação, 

validade. 

Un BIOSANI 50 0,91 45,50 

63 DISPOSITIVO PARA 

INFUSÃO INTRAVENOSA 

ESTÉRIL Nº 21: Dispositivo 

p/ infusão intravenoso estéril 

nº 21 com agulha aguçada de 

bisel, curto trifacetado com 

asas de plástico, tubo vinílico 

leve, flexível, transparente, 

atóxico e apirogênico com 

conector rígido, leve e 

pequeno para conectar 

seringas, equipo, embalagem 

individual em saco plástico, 

contendo data de fabricação, 

validade, estando de acordo 

com a NR 32, certificado de 

Boas Práticas de Fabricação 

(BPF). Registro ANVISA. 

Un VITALGOLD 600 0,50 300,00 

64 DISPOSITIVO PARA 

INFUSÃO INTRAVENOSA 

Un VITALGOLD 800 0,50 400,00 
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ESTÉRIL Nº 23: Dispositivo 

p/ infusão intravenoso estéril 

nº 23 com agulha aguçada de 

bisel, curto trifacetado com 

asas de plástico, tubo vinílico 

leve, flexível, transparente, 

atóxico e apirogênico com 

conector rígido, leve e 

pequeno para conectar 

seringas, equipo, embalagem 

individual em saco plástico, 

contendo data de fabricação, 

validade, estando de acordo 

com a NR 32, certificado de 

Boas Práticas de Fabricação 

(BPF). Registro ANVISA. 

65 DISPOSITIVO PARA INFUSÃO 

INTRAVENOSO ESTÉRIL Nº 

25: Dispositivo p/ infusão 

intravenoso estéril nº 25 com 

agulha aguçada de bisel, curto 

trifacetado com asas de plástico, 

tubo vinílico leve, flexível, 

transparente, atóxico e 

apirogênico com conector rígido, 

leve e pequeno para conectar 

seringas, equipo, embalagem 

individual em saco plástico, 

contendo data de fabricação, 

validade, estando de acordo com 

a NR 32, certificado de Boas 

Práticas de Fabricação (BPF). 

Registro ANVISA. 

Un VITALGOLD 500 0,50 250,00 

71 ELETRODO PARA 

MONITORIZAÇÃO PACOTE 

C/ 50: eletrodo para 

monitorização cardíaco adulto e 

infantil descartável, 

confeccionado de espuma 

emborrachada, impermeável com 

placa de metal recoberta de prata / 

cloreto de rata, ou outro material 

compatível com a finalidade, 

impregnada com gel sólido de 

cloreto de potássio, protegido por 

revestimento que mantenha a 

umidade do gel. Com adesivo 

hipoalergênico que mantenha o 

eletrodo aderido por pelo menos 

48horas, resistente à manipulação, 

sudorese e que não cause danos à 

pele, pino universal em aço inox 

na face superior adaptável aos 

cabos de aparelhos de registro 

cardiográfico. Pacote com 50 

unidades 

Pct VITALCOR 200 13,59 2.718,00 

78 EQUIPO PARA SORO MACRO 

GOTAS ESTÉRIL: Equipo para 

soro macro gotas estéril, 

apirogenico e atóxico, embalado 

individualmente em papel grau 

cirúrgico e filme termoplástico, 

Un DESCARPAC 500 1,10 550,00 



 

 

 

 

 

 

 

Fundo Municipal de Saúde de Balneário Arroio do Silva 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Site: www.arroiodosilva.sc.gov.br E-mail: administracao@arroiodosilva.sc.gov.br 

 

 

Av. Santa Catarina, 1122 – Centro – Fone/Fax: (48) 3526 1445 – CEP 88914-000 – Baln. Arroio do Silva - SC 

permitindo abertura em pétala, 

asséptica e segura, com selagem 

que garanta a integridade do 

produto ate o momento de sua 

utilização,encaixe luer 6 % slip 

ou lock rotativo, com ponta 

perfurante acompanhado de 

tampa protetora, câmara de 

gotejamento flexível com entrada 

de ar filtrada, liberando 20 

gts/min, filtro bacteriano para ar, 

filtro de partículas, injetor lateral 

em “y” com protetor de dedo 

garantindo a segurança do 

profissional conforme 

estabelecido na nr32, pinça rolete 

(regulador de fluxo destinado ao 

controle de gotejamento, regula o 

fluxo de solução entre zero e o 

Maximo e com trava que permita 

encurtar o comprimento do tubo 

caso necessário) e pinça clamp 

(que assegure a interrupção do 

fluxo em zero quando necessário, 

sem alterar a regulagem da pinça 

rolete). Medindo o sistema inteiro 

o mínimo de 150 cm. Apresentar 

registro no ms, certificado de 

conformidade com a portaria 

502/11 Inmetro 

79 EQUIPO UTILIZADO PARA 

ADMINISTRAÇÃO DE 

ALIMENTAÇÃO ENTERAL 

LÍQUIDA: equipo utilizado para 

administração de alimentação 

enteral líquida (nutrição enteral) 

ponta perfurante adaptável com 

facilidade e segurança em 

qualquer tipo de 

frasco/ampola/bolsa; câmara de 

gotejamento flexível com mínimo 

de 9ml e filtro de ar 

bacteriológico,  transparente 

permitindo o monitoramento do 

fluxo da alimentação a ser 

administrada; tubo flexível em 

PVC de no mínimo 1,5m de 

comprimento na cor azul. Pinça 

rolete para controle de fluxo, com 

trava que permita encurtar o 

comprimento do tubo caso 

necessário, conector escalonado 

para no mínimo oito diferentes 

diâmetros de sonda com tampa 

protetora embalada em papel grau 

cirúrgica e filme termoplástico, 

permitindo abertura em pétala, 

asséptica e segura, com selagem 

que garanta a integridade do 

produto até o momento da sua 

utilização. 

Un DESCARPAC 2.000,00 1,17 2.340,00 

88 ESTETOSCÓPIO SIMPLES 

PEDIÁTRICO: Estetoscópio 

infantil, para auscultação de sons 

Un ADVANTIVE 5 10,14 50,70 
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cardíacos e pulmonares, portátil e 

com tubos flexíveis, com tubos 

em PVC resistentes e flexíveis; 

hastes metálicas cromadas; olivas 

em termoplástico ou borracha, 

com som simples, auscultador 

com diafragma. 

95 FAIXA ELÁSTICA DE LÁTEX 

FORTE 1,5M (ROXO): faixa 

elástica material látex de borracha 

natural, largura 15 cm 

comprimento 1,5m tipo elástica, 

modelo suave cor roxo. 

Un CARCI 2 41,90 83,80 

97 FAIXA ELÁSTICA DE LÁTEX 

SUAVE 1,5M (AMARELO): 

faixa elástica material látex de 

borracha natural, largura 15 cm 

comprimento 1,5m tipo elástica, 

modelo suave cor amarelo. 

Un CARCI 2 22,81 45,62 

98 FILME DE PVC 

TRANSPARENTE 300 X 28: 

papel filme, material PVC- 

cloreto de polivinila, 

comprimento 300 m, largura 28 

cm, apresentação rolo 

Un ORLEPLAST 15 31,15 467,25 

99 FIO CATGUT CROMADO 

AGULHADO 2.0 ½ CC 2.5 

CAIXA COM 24 FIOS Fio de 

sutura cirúrgica Catgut cromado, 

estéril- nº 2-0, com 70 a 75 cm de 

comprimento com agulha 25 a 26 

mm, estriada, 1/2 circulo, 

cilíndrica. Embalagem unitária 

interna com tamanho da agulha 

desenhado em formato real e o 

símbolo do tipo de agulha, 

embalagem externa em papel grau 

cirúrgica e filme plástico. 

Registro no MS. 

Cx SHALON 10 85,00 850,00 

101 FIO CATGUT CROMADO 

AGULHADO 4.0 CAIXA COM 

24 FIOS estéril- nº 4-0, com 70 a 

75 cm de comprimento com 

agulha 15 mm, 1/2 circulo, 

cilíndrica. Embalagem unitária 

interna com tamanho da agulha 

desenhado em formato real e o 

símbolo do tipo de agulha , 

embalagem externa em papel grau 

cirúrgico e filme plástico. 

Registro no MS 

Cx SHALON 10 84,95 849,50 

104 FIO CATGUT SIMPLES 

AGULHADO 4,0 CAIXA COM 

24 FIOS: Fio de sutura Catgut 

simples, estéril- nº 4.0, com 70 a 

75 cm de comprimento, com 

agulha 30 mm estriada, 3/8 de 

círculo, cilíndrica. Embalagem 

unitária interna com tamanho da 

agulha desenhado em formato 

real e o símbolo do tipo de 

agulha, embalagem externa em 

papel grau cirúrgica e filme 

plástico. Registro no MS. 

Cx BIOLINE 10 85,00 850,00 
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105 FIO DE SUTURA 2-0 COM 

AGULHA DE 25 MM - CAIXA 

COM 24 FIOS. Fio de sutura 2-0, 

composto por agulha de aço 

inoxidável e fio de nylon 

monofilamento, possuindo 45 cm 

cada unidade, o pigmento 

utilizado para tingir a sutura de 

preto é a hemateína. Fio não 

absorvível e esterilizado por 

radiação gama. Produto de uso 

único. Caixa com 24 unidades. 

Embalagem contendo data de 

fabricação, nº. Lote e validade e 

Registro ANVISA 

Cx TECHNOFIO 10 28,60 286,00 

106 FIO DE SUTURA 3-0 COM 

AGULHA DE 25 MM - CAIXA 

COM 24 FIOS.. Fio de sutura 3-0, 

composto por agulha de aço 

inoxidável e fio de nylon 

monofilamento, possuindo 45 cm 

cada unidade, o pigmento 

utilizado para tingir a sutura de 

preto é a hemateína. Fio não 

absorvível e esterilizado por 

radiação gama. Produto de uso 

único. Caixa com 24 unidades. 

Embalagem contendo data de 

fabricação, nº. lote e validade e 

Registro ANVISA. 

Cx TECHNOFIO 10 28,60 286,00 

107 FIO DE SUTURA 4-0 COM 

AGULHA DE 20 MM - CAIXA 

COM 24 FIOS. Fio de sutura 4-0, 

composto por agulha de aço 

inoxidável e fio de nylon 

monofilamento, possuindo 45 cm 

cada unidade, o pigmento 

utilizado para tingir a sutura de 

preto é a hemateína. Fio não 

absorvível e esterilizado por 

radiação gama. Produto de uso 

único. Caixa com 24 unidades. 

Embalagem contendo data de 

fabricação, nº. lote e validade e 

Registro ANVISA. 

Cx TECHNOFIO 10 28,60 286,00 

108 FIO DE SUTURA 5-0 COM 

AGULHA DE 20 MM - CAIXA 

COM 24 FIOS. Fio de sutura 5-0, 

composto por agulha de aço 

inoxidável e fio de nylon 

monofilamento, possuindo 45 cm 

cada unidade. O pigmento 

utilizado para tingir a sutura de 

preto é a hemateína. Fio não 

absorvível e esterilizado por 

radiação gama. Produto de uso 

único. Caixa com 24 unidades. 

Embalagem contendo data de 

fabricação, nº. lote e validade, e 

Registro ANVISA. 

Cx TECHNOFIO 10 28,60 286,00 

113 FIXADOR CELULAR 

CITOLÓGICO – (SPRAY) 

FRASCO COM 100 Ml: Fixador 

celular citológico - solução spray 

Fr CRALPLAST 40 5,00 200,00 
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para esfregaços vaginais, 

apresentação, frasco de 100 ml, 

contendo data de fabricação, nº 

lote e validade e registro 

ANVISA. 

116 FRASCO DE UMIDIFICADOR 

DE 250 ML PARA OXIGENIO 

:frasco de umidificador de 250 ml 

para oxigenio; com tampa e porca 

injetados na cor do gás. 

Un PROTEC 10 15,87 158,70 

118 GARROTE EM TIRAS LÁTEX 

FREE PARA USO INFANTIL: 

Garrote para punções tipo free 

hand, com processo de alto-trava 

e regulagem de tensão 

confeccionado em tecido elástico. 

Cx LABOR IMPO 10 39,00 390,00 

120 GEL PARA ECG KILO: Gel para 

aparelho de ultrassonografia, 

embalagem com 1kg. Embalagem 

individual que contenha 

externamente dados de rotulagem, 

conforme Portaria MS-SVS, n° 01 

de 23/01 /96. 

K MULTIGEL 80 4,70 376,00 

122 HASTES FLEXÍVEIS – EMB. 

COM 75 UNID Hastes flexíveis. 

Composição: Hastes de 

polipropileno, algodão hidrófilo 

enrolado nas extremidades da 

haste, carboximetilcelulose e 

bactericida. Embalagem com 75 

unidades, embalagem contendo 

data de fabricação, nº lote e 

validade e Registro ANVISA. 

Cx COTTON LINB 20 0,98 19,60 

126 KIT PARA NEBULIZADOR 

ADULTO COMPLETO: - 

Conjunto completo com uma 

extensão com conector para ar 

comprimido ou oxigênio, uma 

máscara adulto e um recipiente 

para a medicação de fácil limpeza 

e prático manuseio. Fabricado em 

material atóxico, a máscara deve 

ser confeccionada em silicone, 

contendo 

máscara/intermediário/copinho. 

KIT DARU 30 6,11 183,30 

127 KIT PARA NEBULIZADOR 

INFANTILCOMPLETO: - 

Conjunto completo com uma 

extensão com conector para ar 

comprimido ou oxigênio, uma 

máscara infantil e um recipiente 

para a medicação de fácil limpeza 

e prático manuseio. Fabricado em 

material atóxico, a máscara deve 

ser confeccionada em silicone, 

contendo 

máscara/intermediário/copinho. 

Un DARU 30 6,11 183,30 

128 LAMINA BISTURI Nº11 

CAIXA C/ 100 UNIDADES: 

Lamina de Bisturi nº 11 c/ cabo 

descartável com 100 unidades. 

Características técnicas. 

Confeccionadas em aço nº 11 

carbono. Esterilizadas por 

Cx CIRUTI 5 24,05 120,25 
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exposição a Raios Gama.Grande 

resistência à corrosão e perda de 

afiação .Embaladas 

individualmente em material 

aluminizado. Registro na 

ANVISA 

129 LÂMINA DE BISTURI 

ESTÉRIL Nº15 CAIXA COM 

100 UNID. Lâmina de bisturi - nº. 

15, estéril em aço inoxidável ou 

aço carbono, isenta de rebarbas e 

sinais de oxidação, fio curvado 

em sua ponta, perfeita adaptação 

ao cabo, esterilizado a cobalto 60, 

envelope em alumínio que 

permita abertura, com 

acabamento asséptico 

hermeticamente fechado, com 

forro interno de proteção para o 

fio da lâmina, contendo dados de 

identificação lote validade. 

Un CIRUTI 5 24,05 120,25 

133 LENÇOL DE PAPEL PARA 

MACA: Rolo de papel lençol 

descartável, medindo 

aproximadamente 70 cm de 

largura e 50m de comprimento. 

Embalagem que contenha 

externamente dados de rotulagem 

conforme Portaria MS-SVS, n°01 

de 23/01/96 

RL DESCARBOX 200 6,24 1.248,00 

134 LENÇOL DESCARTÁVEL, 

MEDINDO 2,00 X 0,90 COM 

ELÁSTICO: Lençol descartável 

com elástico - gramatura 40 - 

tamanho 2,00m x 0,90m - 

confeccionado em falso tecido de 

polipropileno, cor branca. 

Embalagem constando dados de 

fabricação e prazo de validade 

unidade 

Un TALGE 100 2,20 220,00 

143 LUVA PARA 

PROCEDIMENTO TAMANHO 

P: luva para procedimento não 

cirúrgico, fabricada em látex 100 

% borracha natural tipo não 

estéril ambidestra, resistente, com 

tensão de ruptura mínima, 

atendendo ao padrão 1.5 aql, 

impermeável a água e outros 

fluídos, superfície lisa, punho 

com bainha produto de uso único 

pó bioabsorvível atóxico material 

utilizado para proteção em 

procedimentos não invasivos 

material descartável.contendo 

registro ANVISA e exigências da 

RDC n° 05 - ca e lote impressos 

no punho. Data de fabricação 

caixas com 100 unidades. - 

tamanho P 

Cx UNIGLOVE 800 41,00 32.800,00 

144 LUVA PARA 

PROCEDIMENTO TAMANHO 

G: luva para procedimento não 

cirúrgico, fabricada em látex 100 

Un UNIGLOVE 100 41,00 4.100,00 
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% borracha natural tipo não 

estéril ambidestra, resistente, com 

tensão de ruptura mínima, 

atendendo ao padrão 1.5 aql, 

impermeável a água e outros 

fluídos, superfície lisa, punho 

com bainha produto de uso único 

pó bioabsorvível atóxico material 

utilizado para proteção em 

procedimentos não invasivos 

material descartável.contendo 

registro ANVISA e exigências da 

RDC n° 05 - ca e lote impressos 

no punho. Data de fabricação. 

caixas com 100 unidades. - 

tamanho G 

149 ÓCULOS CIRÚRGICO DE 

PROTEÇÃO: Óculos cirúrgico de 

proteção panorâmica, 

transparente, armação de borracha 

flexível e lente de policarbonato, 

ajuste perfeito, com ventilação e 

hastes com lente anti-embaçante, 

anti-estático, anti-risco, absorção 

de luz ultravioleta. Unidade 

Un SUPERMEDY 20 5,00 100,00 

150 OTOSCÓPIO 

CONVENCIONAL COM 

ESPÉCULOS: Otoscópio com 

cabo de metal, para 2 pilhas 

medias, acompanham 5 espéculos 

permanentes de plástico com 

diâmetro de 2,5 mm, 3,0 mm 3,5 

mm 4,0 mm e 8,0 mm, possui 

regulador de intensidade de luz, 

acompanha estojo, com dados de 

identificação, procedência, 

número de lote, método, data e 

validade de esterilização, data de 

fabricação e/ ou prazo de 

validade, número do registro no 

ministério da saúde. 

Un MD 10 345,00 3.450,00 

163 PINÇA HALSTEAD 

MOSQUITO RETA 12 CM: 

Pinça hemostática Halsted 

mosquito reta -12 a 12,5 cm, em 

aço inoxidável, Embalagem 

plástica individual, constando os 

dados de identificação, inclusive a 

marca no instrumental, 

procedência e rastreabilidade. 

Un STARK 10 21,22 212,20 

165 PINÇA HEMOSTÁTICA 

HALSTED MOSQUITO RETA 

10 CM: Pinça hemostática 

Halsted mosquito reta 10 cm, em 

aço inoxidável Embalagem 

plástica individual, constando os 

dados de identificação, inclusive a 

marca no instrumental, 

procedência e rastreabilidade 

Un STARK 10 21,70 217,00 

166 PINÇA KELLY CURVA 12CM: 

Pinça kelly curva 12cm 

confeccionada em aço inoxidável. 

Embalagem plástica individual, 

constando os dados de 

Un TRINKS 10 27,93 279,30 
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identificação, inclusive a marca 

no instrumental, procedência e 

rastreabilidade. 

167 PINÇA KELLY CURVA 14CM 

:Pinça kelly curva 14cm 

confeccionada em aço inoxidável. 

Embalagem plástica individual, 

constando os dados de 

identificação, inclusive a marca 

no instrumental, procedência e 

rastreabilidade 

Un STARK 10 24,96 249,60 

169 PINÇA KELLY RETA 12CM 

:Pinça kelly reta 12cm 

confeccionada em aço inoxidável. 

Embalagem plástica individual, 

constando os dados de 

identificação, inclusive a marca 

no instrumental, procedência e 

rastreabilidade. 

Un TRINKS 10 27,93 279,30 

172 PINÇA ROCHESTER PEAN 

CURVA 16 CM: Pinça Rochester 

péan CURVA - 16 cm, 

confeccionada em aço inoxidável. 

Embalagem plástica individual, 

constando os dados de 

identificação, inclusive a marca 

no instrumental, procedência e 

rastreabilidade. 

Un STARK 6 24,96 149,76 

173 PINÇA ROCHESTER PEAN 

RETA 16 CM: Pinça Rochester 

péan reta - 16 cm, confeccionada 

em aço inoxidável. Embalagem 

plástica individual, constando os 

dados de identificação, inclusive a 

marca no instrumental, 

procedência e rastreabilidade. 

Un STARK 6 24,96 149,76 

181 PORTA AGULHA MAYO 

HEGAR 16 CM: Porta agulha 

Mayo Hegar 16 cm 

confeccionada em aço inoxidável. 

Embalagem plástica individual, 

constando os dados de 

identificação, inclusive a marca 

no instrumental, procedência e 

rastreabilidade. 

Un STARK 5 24,00 120,00 

182 PORTA AGULHA MAYO 

HEGAR 18: Porta agulha mayo 

hegar 18 cm confeccionada em 

aço inoxidável. Embalagem 

plástica individual, constando os 

dados de identificação, inclusive a 

marca no instrumental, 

procedência e rastreabilidade. 

Un STARK 5 29,76 148,80 

202 SONDA ALIMENTAÇÃO 

ENTERAL COM GUIA Nº 10 

FR: Sonda para nutrição enteral 

de uso único em tubo de 

poliuretano radiopaco pré-

lubrificado nº 12; 1,09m de 

comprimento; peso de tunstenio 

em cilindro na ponta distal; 

estilete-guia introdutor em aço 

inox trancado e lubrificado no 

interior do tubo pré-inserido; 

Un SOLUMED 10 8,84 88,40 
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embalada e esterelizada, produto 

de uso único. 

203 SONDA ALIMENTAÇÃO 

ENTERAL COM GUIA Nº 12 

FR: Sonda para nutrição enteral 

de uso único em tubo de 

poliuretano radiopaco pré-

lubrificado nº 12; 1,09m de 

comprimento; peso de tunstenio 

em cilindro na ponta distal; 

estilete-guia introdutor em aço 

inox trancado e lubrificado no 

interior do tubo pré-inserido; 

embalada e esterelizada, produto 

de uso único 

Un SOLUMED 10 8,84 88,40 

207 SONDA DE FOLLEY Nº 16 

COM 2 VIAS EM LÁTEX E 

SILICONE. Sonda de fóley 

siliconizada; duas vias; tamanho: 

n16; feito em látex de borracha 

100% natural; balão resisitente a 

alta pressão e de facil insuflação; 

sonda com orifício distal e 

diâmetro interno liso, propiciando 

drenagem rápida e eficiente; 

válvula de insuflação eficaz que 

assegura o enchimento e 

esvaziamento do balão durante 

sua utilização; conector universal 

que permite perfeita adaptação 

em qualquer tipo de bolsa 

coletora. Embalagem contendo 

data de esterilização, validade, 

número do lote, Registro 

ANVISA 

Un CIRUTI 50 2,31 115,50 

208 SONDA DE FOLLEY Nº 18 

COM 2 VIAS EM LÁTEX E 

SILICONE. Sonda de fóley 

siliconizada; duas vias; tamanho: 

n18; feito em látex de borracha 

100% natural; balão resistente a 

alta pressão e de fácil insuflação; 

sonda com orifício distal e 

diâmetro interno liso, propiciando 

drenagem                                                                                                                                                 

rápida e eficiente; válvula de 

insuflação eficaz que assegura o 

enchimento e esvaziamento do 

balão durante sua utilização; 

conector universal que permite 

perfeita adaptação em qualquer 

tipo de bolsa coletora. 

Embalagem contendo data de 

esterilização, validade, número do 

lote, Registro ANVISA. data de 

esterilização, validade, número do 

lote, Registro ANVISA. 

Un CIRUTI 50 2,31 115,50 

209 SONDA DE FOLLEY Nº 20 

COM 2 VIAS EM LÁTEX E 

SILICONE. Sonda de fóley 

siliconizada; duas vias; tamanho: 

n20; feito em látex de borracha 

100% natural; balão resistente a 

alta pressão e de fácil insuflação; 

Un CIRUTI 30 2,31 69,30 
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sonda com orifício distal e 

diâmetro interno liso, propiciando 

drenagem rápida e eficiente; 

válvula de insuflação eficaz que 

assegura o enchimento e 

esvaziamento do balão durante 

sua utilização; conector universal 

que permite perfeita adaptação 

em qualquer tipo de bolsa 

coletora. Embalagem contendo 

data de esterilização, validade, 

número do lote, Registro 

ANVISA. 

210 SONDA DE FOLLEY Nº. 12 

COM 2 VIAS EM LÁTEX E 

SILICONE. Sonda de fóley 

siliconizada; duas vias; tamanho: 

n12; feito em latex de borracha 

100% natural; balão resisitente a 

alta pressão e de facil insuflação; 

sonda com orificio distal e 

diametro interno liso, propiciando 

drenagem rapida e eficiente; 

válvula de insuflação eficaz que 

assegura o enchimento e 

esvaziamento do balão durante 

sua utilização; conector universal 

que permite perfeita adaptação 

em qualquer tipo de bolsa 

coletora. Embalagem contendo 

data de esterilização, validade, 

número do lote, Registro 

ANVISA. 

Un CIRUTI 10 2,31 23,10 

211 SONDA DE FOLLEY Nº. 14 

COM 2 VIAS EM LÁTEX E 

SILICONE. Sonda de fóley 

siliconizada; duas vias; tamanho: 

n14; feito em látex de borracha 

100% natural; balão resistente a 

alta pressão e de fácil insuflação; 

sonda com orifício distal e 

diâmetro interno liso, propiciando 

drenagem rápida e eficiente; 

válvula de insuflação eficaz que 

assegura o enchimento e 

esvaziamento do balão durante 

sua utilização; conector universal 

que permite perfeita adaptação 

em qualquer tipo de bolsa 

coletora. Embalagem contendo 

data de esterilização, validade, 

número do lote, Registro 

ANVISA 

Un CIRUTI 20 2,31 46,20 

212 SONDA DE FOLLEY Nº. 22 

COM 2 VIAS EM LÁTEX E 

SILICONE. Sonda de fóley 

siliconizada; duas vias; tamanho: 

n22; feito em látex de borracha 

100% natural; balão resistente a 

alta pressão e de fácil insuflação; 

sonda com orifício distal e 

diâmetro interno liso, propiciando 

drenagem rápida e eficiente; 

válvula de insuflação eficaz que 

Un CIRUTI 50 2,31 115,50 
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assegura o enchimento e 

esvaziamento do balão durante 

sua utilização; conector universal 

que permite perfeita adaptação 

em qualquer tipo de bolsa 

coletora. Embalagem contendo 

data de esterilização, validade, 

número do lote, Registro 

ANVISA 

219 TALA ARAMADA TALA DE 

IMOBILIZAÇÃO EM E.V.A 

TAMANHO G: Tala aramada tala 

de imobilização em e.v.a  

tamanho (g) 86,x10cm - usada no 

transporte de acidentado, 

confeccionada imobilização em 

tela aramada zincada anti 

ferrugem, maleável revestida em 

eva (sem resíduos de 

chumbo),com fita crepe, g 

bandagem ou gaze para 

imobilização completa, espessura 

4mm 

Un RESGATE SP 10 12,61 126,10 

220 TALA ARAMADA TALA DE 

IMOBILIZAÇÃO EM E.V.A 

TAMANHO M: Tala aramada 

tala de imobilização em e.v.a no 

tamanho (m) 63x09cm - usada no 

transporte de acidentado, 

confeccionada imobilização em 

tela aramada zincada anti 

ferrugem, maleável revestida em 

eva (sem resíduos de 

chumbo),com fita crepe, m 

bandagem ou gaze para 

imobilização completa, espessura 

4mm 

Un RESGATE SP 10 9,88 98,80 

221 TALA ARAMADA TALA DE 

IMOBILIZAÇÃO EM E.V.A 

TAMANHO P: Tala aramada tala 

de imobilização em e.v.a no 

tamanho (p) 53x08cm - usada no 

transporte de acidentado, 

confeccionada imobilização em 

tela aramada zincada anti 

ferrugem, maleável revestida em 

eva (sem resíduos de 

chumbo),com fita crepe, p 

bandagem ou gaze para 

imobilização completa, espessura 

4mm 

Un RASGATE SP 10 8,32 83,20 

222 TALA MOLDAVELTAMANHO 

G: Tala moldável para 

imobilização provisória em EVA, 

para membros superiores e 

inferiores. Fácil de utilizar EVA 

porque é moldável, leve, cores 

que permitem a fácil identificação 

do tamanho.tamanho (G) 

86,x10cm. 

Un RESGATE SP 10 12,61 126,10 

223 TALA MOLDAVELTAMANHO 

M: Tala moldável para 

imobilização provisória em EVA, 

para membros superiores e 

Un RESGATE SP 10 9,88 98,80 



 

 

 

 

 

 

 

Fundo Municipal de Saúde de Balneário Arroio do Silva 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Site: www.arroiodosilva.sc.gov.br E-mail: administracao@arroiodosilva.sc.gov.br 

 

 

Av. Santa Catarina, 1122 – Centro – Fone/Fax: (48) 3526 1445 – CEP 88914-000 – Baln. Arroio do Silva - SC 

inferiores. Fácil de utilizar EVA 

porque é moldável, leve, cores 

que permitem a fácil identificação 

do tamanho (M) 63x09cm. 

224 TALA MOLDAVELTAMANHO 

P: Tala moldável para 

imobilização provisória em EVA, 

para membros superiores e 

inferiores. Fácil de utilizar EVA 

porque é moldável, leve, cores 

que permitem a fácil identificação 

do tamanho. (P) 53x08cm. 

Un RESGATE SP 10 8,32 83,20 

230 TESOURA IRIS CURVA 12CM: 

Tesoura Iris curva confeccionada 

em aço inoxidável. Embalagem 

plástica individual, constando os 

dados de identificação, inclusive a 

marca no instrumental, 

procedência e rastreabilidade 

Un STARK 20 12,95 259,00 

231 TESOURA IRIS RETA 12CM: 

Tesoura Iris reta confeccionada 

em aço inoxidável. Embalagem 

plástica individual, constando os 

dados de identificação, inclusive a 

marca no instrumental, 

procedência e rastreabilidade. 

Un STARK 20 12,95 259,00 

234 TIRAS REAGENTES PARA Β-

HCG CAIXA COM 100 

UNIDADES: Tiras reagentes para 

β-HCG (teste rápido) – caixa com 

100 Teste qualitativo indicado 

para a triagem imunológica do 

GCH em soro ou urina, com 

sensibilidade 25 mUI/ml pelo 

caixa com 100 unidades método 

imunocromatográfico. Tiras de 

nitrocelulose impregnadas com 

anticorpo monoclonal anti-GCH 

ligado a partículas coradas e 

anticorpo de captura policlonal 

anti-GCH. Caixa com 100 

unidades. 

Un EBRAM 5 75,50 377,50 

235 TUBO CAPILAR PARA MICRO 

HEMÁTÓCRITO SEM 

HEPARINA: Tubo capilar para 

microhematócrito sem heparina, 

com 75 mm de comprimento, 1,0 

mm de diâmetro interno e 1,5 mm 

de diâmetro externo (com 500 

unidades) 

Un CRALPLAST 10 17,74 177,40 

236 TUBO PARA COLETA DE 

SANGUE A VÁCUO :Tubo para 

coleta de sangue a vácuo, plástico 

P.E.T., incolor, estéril, para uso 

pediátrico/geriátrico, medindo 

13x75mm, aspiração de 4ml sem 

EDTA dipotássico. Tubo não 

siliconizado, rolha de borracha 

convencional, siliconizada com 

tampa plástica protetora tipo 

hemogard, na cor vermelha. 

Esterilizado a radiação gama. 

Tubos etiquetados, contendo: nº 

de lote, prazo de validade e nº de 

Cx CRALPLAST 10 53,82 538,20 
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catálogo. Possuir registro do 

ministério da saúde. 

237 TUBO PARA COLETA DE 

SANGUE A VÁCUO: Tubo para 

coleta de sangue a vácuo, plástico 

P.E.T., incolor, estéril, para uso 

pediátrico/geriátrico, medindo 

13x75mm, aspiração de 4ml com 

EDTA dipotássico (conteúdo por 

tubo: 7,2mg de edta k3). Tubo 

não siliconizado, rolha de 

borracha convencional, 

siliconizada com tampa plástica 

protetora tipo hemogard, na cor 

roxa. Esterilizado a radiação 

gama. Tubos etiquetados, 

contendo: nº de lote, prazo de 

validade e nº de catálogo. Possuir 

registro do ministério da saúde. 

Cx LABOR IMPO 10 48,45 484,50 

 

 

 

Fornecedor: 7091 – MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

Item Especificações Unid Marca Quant. Preço Unitário Preço Total 

13 ÁLCOOL HOSPITALAR 

70% 1000ML: Álcool 

Etilico70% - para anti-sepsia 

da pele, frasco plástico 

transparente de 1 litro. 

Embalagem contendo data de 

fabricação, nº. lote, validade e 

Registro ANVISA. A 

EMPRESA GANHADORA 

DO ITEM DEVERÁ 

DISPONIBILIZAR OS 

RESPECTIVOS 

DISPENSADORES.                                                          

Lt ITAJÁ 600 4,30 2.580,00 

18 ATADURA CREPOM 08 X 

1,80 – 13 FIOS: Atadura de 

crepe medindo 08 cm de 

largura 1,80 m em repouso 

c/certificado de boas práticas 

de fabricação, cor natural, com 

13 fios conforme ABNT-NBR 

14056, constituído de fios de 

algodão, bordas devidamente 

acabadas, elasticidade 

adequada uniformemente 

enroladas, isenta de quaisquer 

defeitos, embalada 

individualmente por máquina 

automática, constando 

externamente os dados de 

identificação e procedência, 

acondicionado em pacote 

plástico contendo 12 unidades, 

com validade mínima de 3 

anos no ato da entrega e de 

procedência nacional com 

registro no ministério da 

Dz ANAPOLIS 800 4,35 3.480,00 



 

 

 

 

 

 

 

Fundo Municipal de Saúde de Balneário Arroio do Silva 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Site: www.arroiodosilva.sc.gov.br E-mail: administracao@arroiodosilva.sc.gov.br 

 

 

Av. Santa Catarina, 1122 – Centro – Fone/Fax: (48) 3526 1445 – CEP 88914-000 – Baln. Arroio do Silva - SC 

saúde. 

82 ESPARADRAPO, 

IMPERMEÁVEL, 10 CM X 

4,5 M ISENTO DE 

LATEX:Esparadrapo, 

impermeável, 10 cm x 4,5 m 

isento de latex, com alta 

adesividade fixante e 

hipoalergênico, textura lisa e 

regular, embalagem plástica, 

com capa protetora resistente e 

individual, com identificação 

clara, cola que não deixa 

resíduos conter nº de lote, 

constando produto interno e 

dados externos de 

identificação e procedência 

conforme portaria 

inmetro01/98. 

Un MISSNER 400 6,00 2.400,00 

110 FITA MICROPORE COM 

CAPA – ROLO COM 50 MM 

X 10 M Composição: Rayon 

de viscose não-tecido com 

adesivo acrílico 

hipoalergênico. Apresentação: 

rolo com capa medindo: 50 

mm x 10 m. Embalagem 

contendo data de fabricação, 

nº. lote e validade e Registro 

ANVISA. 

Un MISSNER 150 3,83 574,50 

153 PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 

MEDINDO 10 CM X 100M: 

Papel grau cirúrgico, medindo 

10 cm x 100m: embalagem 

constituída de papel grau 

cirúrgico poliéster x 

polipropilenocom impressão 

do fabricante e indicadores 

químicos, para esterilização a 

vapor e óxido de etileno. 

Embalagem com garantia 

contra barreira microbiológica 

e controle de porosidade, 

gramatura do papel cirúrgico 

de 60 a 80 g/m² e filme 

plástico laminado de no 

mínimo 54 g/m² com dados de 

identificação do produto, 

marca do fabricante e data de 

validade. Unidade de 

apresentação: bobina (Rolo) 

RL M2LIFE 50 39,00 1.950,00 

154 PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 

MEDINDO 15 CM X 100M: 

Papel grau cirúrgico, medindo  

15cm x 100m, embalagem 

constituída de papel grau 

cirúrgico poliéster x 

polipropilenocom impressão 

RL M2LIFE 50 58,00 2.900,00 
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do fabricante e indicadores 

químicos, para esterilização a 

vapor e óxido de etileno. 

Embalagem com garantia 

contra barreira microbiológica 

e controle de porosidade, 

gramatura do papel cirúrgico 

de 60 a 80 g/m² e filme 

plástico laminado de no 

mínimo 54 g/m² com dados de 

identificação do produto, 

marca do fabricante e data de 

validade. Unidade de 

apresentação: bobina (Rolo) 

155 PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 

MEDINDO 20CM X 

100M:Papel grau cirúrgico, 

medindo 20cm x 100m, 

embalagem constituída de 

papel grau cirúrgico poliéster 

x polipropilenocom impressão 

do fabricante e indicadores 

químicos, para esterilização a 

vapor e óxido de etileno. 

Embalagem com garantia 

contra barreira microbiológica 

e controle de porosidade, 

gramatura do papel cirúrgico 

de 60 a 80 g/m² e filme 

plástico laminado de no 

mínimo 54 g/m² com dados de 

identificação do produto, 

marca do fabricante e data de 

validade. Unidade de 

apresentação: bobina 

Un M2LIFE 50 77,00 3.850,00 

156 PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 

MEDINDO 25CM X 100M: 

Embalagem constituída de 

papel grau cirúrgico poliéster 

x polipropilenocom impressão 

do fabricante e indicadores 

químicos, para esterilização a 

vapor e óxido de etileno. 

Embalagem com garantia 

contra barreira microbiológica 

e controle de porosidade, 

gramatura do papel cirúrgico 

de 60 a 80 g/m² e filme 

plástico laminado de no 

mínimo 54 g/m² com dados de 

identificação do produto, 

marca do fabricante e data de 

validade. Unidade de 

apresentação: bobina (rolo) 

RL M2LIFE 50 95,00 4.750,00 

199 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 

SISTEMA FECHADO 

100ML: Sódio, Cloreto, 0,9% 

- Soro Fisiológico 100ml. 

Un EQUIPEX 12.000,00 1,79 21.598,80 
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Apresentação: Solução 

injetável límpida, estéril e 

apirogênica em Frasco de 100 

ml. Contendo dados de 

identificação, data de validade 

e nº de lote. Com registro no 

MS. Sistema Fechado. 

201 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 

SISTEMA FECHADO 500 

ML: Sódio, Cloreto, 0,9% - 

Soro Fisiológico 500 ml. 

Apresentação: Solução 

injetável límpida, estéril e 

apirogênica em Frasco de 500 

ml. Contendo dados de 

identificação, data de validade 

e nº de lote. Com registro no 

MS. Sistema Fechado 

Un EQUIPLEX 8.000,00 2,64 21.199,20 

 

 

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

 

2.2.1 – Na hipótese de alteração de preços do mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão 

ser revisto, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na alínea “d” 

do inciso II do caput e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal 90/2017. 

 

2.2.2 – Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a 

comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, 

mediante junta da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e 

outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 

 

2.2.3 – A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios 

disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos matérias para fins de fixação de 

preço máximo a ser pago pela administração. 

 

2.2.4 – O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por 

motivo de força maior, devidamente justificado no processo. 

 

2.2.5 – No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se 

julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem 

aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 

 

2.2.6 – No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao 

fornecedor de primeiro menos preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação. 

 

2.3 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata 

promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes: 

 a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente 

registrados e sua adequação ao praticado no mercado: 

 b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

 c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação. 

 

2.4 – Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o 

cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elecandas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5º do art. 65 

da Lei nº 8.666/93, caso em que o órgão gerenciador poderá: 

 a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados: 
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 b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da 

impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições: 

 b.1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, 

previamente, designados pelo órgão gerenciador; 

 b.2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de 

mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor. 

 

2.4.1 – A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as 

justificativas cabíveis, observada a anuência das partes. 

 

2.4.2 – Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior serão formalmente desonerados do 

compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus 

preços registrados, sem aplicação das penalidades. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VALIDADE DA ATA E REVISÃO DOS PREÇOS 

 

3.1 - O prazo de validade da ata de registro de preços será de doze meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

 

3.2 – Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos 

instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no artigo 57 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

4.1 – A ata de registro de preços será utilizada pelos órgão ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto 

deste Edital; 

 

4.2 – Os órgãos e entidades participantes da ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou 

contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de emprenho 

de despesa ou autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei 

nº 8.666/ e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de 

classificação. 

 

4.3 – Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados 

em ata. 

 

4.4 – Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e 

demais normas cabíveis. 

 

4.5 – Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito 

dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para 

a anexação ao respectivo processo de registro. 

 

4.6 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominados “órgão não-participante ou 

carona”. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

5.1 – Do Órgão Gestor: 

 

5.1.1 – Emitir a autorização de compra; 

 

5.1.2 – Aplicar à DETENTORA DA ATA penalidade, quando for o caso; 

 

5.1.3 - Prestar à DETENTORA DA ATA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária a perfeita execução do 

objeto deste instrumento; 
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5.1.4 – Efetuar o pagamento à DETENTORA DA ATA no prazo estabelecido, após a entrega da nota fiscal no setor 

competente; 

 

5.1.5 – Notificar, por escrito, à DETENTORA DA ATA da aplicação de qualquer sanção; 

 

5.1.6 - Fornecer as condições necessárias para que a detentora da ata possa executar o objeto na melhor forma possível; 

 

5.1.7 – Exercer a fiscalização por servidores especialmente designados e documentar as ocorrências havidas; 

 

5.1.8 – Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto, em especial, aplicação de sanções e 

alterações da ata; 

 

5.1.9 – Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa 

oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a 

Administração e/ou existirem demandas para atendimentos dos órgãos usuários; 

 

5.1.10 – Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, salvo motivo 

de força maior devidamente justificado no processo; 

 

5.2 – Da Detentora da Ata 

 

5.2.1 – Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos, principalmente o termo de referência, e 

atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de preços, independente de quantidade do 

pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, 

observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo órgão Usuário da Ata de Registro de Preços; 

 

5.2.2 – Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços; 

 

5.2.3 – Executar objeto registrado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta/lances; 

 

5.2.4 – Responsabilizar-se por todos os serviços especificados neste termo, de modo a garantir sua plena execução, nos 

termos da legislação vigente, de modo que os mesmo sejam realizados com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira 

e exclusiva responsabilidade; 

 

5.2.5 – Responsabilizar-se pelas despesas dos encargos sociais, previdenciários, tributários, referentes a execução do presente 

termo, entre outros que incidam sobre o objeto da Ata de Registro de Preços; 

 

5.2.6 – Cumprir e fazer cumprir por seus empregados as normas e regulamentos disciplinares da Prefeitura Municipal de 

Balneário Arroio do Silva bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes; 

 

5.2.7 – Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva 

quanto à execução do objeto; 

 

5.2.8 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente objeto, sem prévia e expressa anuência da 

Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva; 

 

5.2.9 – Não se valer da ata a ser celebrada para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os 

direitos de crédito, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do Município de Balneário Arroio 

do Silva; 

 

5.2.10 – Arcar com quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município de Balneário Arroio do Silva, os quais deverão ser 

descontados da(s) fatura(s) seguinte(s) da detentora da ata, ou ajuizada, se for o caso, a dívida, sem prejuízo das demais 

sanções previstas no edital; 

 

5.2.11 – Comunicar a Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de 

acidentes verificada no curso da execução do objeto; 
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5.2.12 – Cumprir com as demais disposições editalícias e disposições da lei de licitações, suas alterações posteriores e demais 

normas aplicáveis à espécie; 

 

5.2.13 – Cumprir com os prazos e condições previstas neste termo; 

 

5.2.14 – Comunicar a Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva qualquer anormalidade constatada e prestar os 

esclarecimentos solicitados; 

 

5.2.15 – Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

6.1 – A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não 

restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando: 

 

6.1.1 – Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 

 a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado; 

 b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

 c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento 

 d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado; 

 e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar 

ou contratar com a administração pública, nos termos da Lei nº 10.520/02; 

 f) por razoes de interesse público devidamente fundamentadas. 

 

6.1.2 – Pela DENTENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o 

contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior. 

 

6.2 – Nas hipóteses previstas no subitem 6.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na 

imprensa oficial juntado-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 

 

6.3 – O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 

competente. 

 

6.4 – A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro de preço deverá ser protocolada no protocolo geral da 

ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razoes do 

pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 

 

6.5 – Cancelada a ata em relação a uma detentora, o órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com 

classificação imediatamente subsequente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

7.1 – A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades do Fundo 

Municipal de Saúde de Blaneário Arroio do Silva. 

 

7.2 – Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade 

participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o 

local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura responsável. 

 

7.3 – O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de fornecimento ou outro 

instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666/93, acompanhada a respectiva nota do 

empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o 

fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação. 

 

7.4 – Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte 

dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
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7.5 – A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo 

de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento. 

 

7.5.1 – O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Autorização de fornecimento, podendo ser na sede da 

unidade requisitante, ou em local em que esta indicar. 

 

7.5.2 – O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) 

dias corridos da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente. 

 

7.5.3 – Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à 

administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 

 

7.5.4 – Serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.66/93 e suas alterações posteriores, além das determinações deste 

edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento. 

 

7.6 – A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer À administração, quando estiver esgotada a capacidade de 

fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou 

quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 

 

7.7 – As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da ata. 

 

7.8 – A detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em 

conformidade com as especificações descritas na proposta de preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, 

caso não esteja em conformidade com as referidas especificações. 

 

7.8.1 – Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou 

que não estejam adequadas para o uso. 

 

7.8.2 – Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e 

descarga no local de entrega. 

 

7.9 – Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas 

decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO 

 

8.1 - O pagamento pelo objeto deste Edital, será efetuado em moeda nacional, através de depósito em qualquer agência da 

rede bancária, desde que vinculada ao sistema de compensação de cheques e outros papéis do Banco do Brasil S/A, até 30 

(trinta) dias ao da entrega dos produtos pela(s) licitante(s) vencedora(s) e da Nota Fiscal, que deverá ser devidamente atestada 

pela Secretaria ou órgão requisitante. 

 

8.2 - Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 

suas obrigações. 

 

8.3 - Nenhum pagamento será efetuado à Adjudicatária enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento Contratual.  

 

CLÁUSULA NONA: DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

9.1 – Os quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 

nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, restando vedada a alteração quantitativa dos contratos resultantes da 

respectiva Ata, conforme artigo 6º, inciso I, do Decreto Municipal nº 90/2017. 

 

9.2 – A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 

gerenciador, considerando-se o disposto no §4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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10.1 – As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos órgãos 

ou Entidades Usuários da Ata, cujos programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de 

empenho, contrato ou autorização de fornecimento, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 

62, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

 

11.1 – Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, se o Licitante, convocado no prazo estipulado, não assinar a ata de registro 

de preço e/ou celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar ma execução do objeto, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem 

prejuízo de multas neste Edital e das demais cominações legais.  

 

11.2. - As penalidades de que tratam o subitem anterior, serão aplicadas na forma abaixo: 

a) Deixar de entregar documentação exigida para o certame, retardar a execução do seu objeto e não manter a sua proposta 

ficará impedido de licitar com esta Administração por até 90 (noventa) dias; 

b) Falhar ou fraudar na entrega dos materiais ficará impedido de licitar com esta Administração pelo período de 90 (noventa) 

dias até 02 (dois) anos; 

c) Apresentação de documentação falsa, cometer fraude fiscal e comportar-se de modo inidôneo, será descredenciado do 

Departamento de Compras pelo período de 02 (dois) a 05 (cinco) anos; 

 

11.3 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Departamento de Compras e no caso de suspensão de licitar, o 

licitante deverá ser descredenciado por igual período sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações 

legais.  

 

11.5 - CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total ou parcial do 

Edital: 

I - advertência; 

II – multa(s), que deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer agência integrante do sistema de compensação por meio de 

Documento de Arrecadação Municipal (DAM), a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Secretaria 

Municipal da Fazenda: 

a) de 0,1% (um décimo por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por descumprimento dos prazos de entrega 

dos materiais, previstos neste Edital; 

b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada no Edital, aplicada em 

dobro na reincidência.  

 

11.6 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas para a Secretaria Municipal da Fazenda no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente.  

 

11.7 - Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar o material, se a irregularidade não for sanada, podendo 

ainda, a critério da mesma, a ocorrência constituir motivo para aplicação do disposto nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei 

nº 8.666/93 e alterações posteriores sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Edital.  

 

11.8 - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos Ill e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, e a critério da Administração, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do 

mesmo diploma legal.  

 

11.9 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente, justificada e 

comprovada, a juízo da Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Processo Administrativo nº 13/2020, o Edital de Pregão Presencial nº 

10/2020, seus anexos e a proposto/lance da detentora da ata. 
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7.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93, suas alterações, com as disposições da Lei nº 

10.520/02 e pelo Decreto Municipal nº 90/2017, no que não colidir as normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os 

princípios gerais do Direito Administrativo. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICIDADE 

 

8.1 - A publicação resumida desta ata de registro de preços será efetuada no mural publico oficial da Prefeitura Municipal de 

Balneário Arroio do Silva, sendo que, a íntegra da ata estará disponível durante sua vigência para orientação da 

Administração e para conhecimento dos interessados no site oficial www.arroiodosilva.sc.gov.br. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

 

9.1 – As partes elegem o foro da comarca de Araranguá/SC, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que for, para dirimir quaisquer duvidas ou questões oriundas da presente ata. 

 

9.2 – E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, 

aceitam cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam a presente ata em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, para que produza os seus devidos e legais efeitos. 

 
Balneário Arroio do Silva, 02 de julho de 2020. 

 

 

 

PAULO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR 

Secretário de Saúde 

 

 

Empresas participantes: 

 

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                    CNPJ: 00.802.002/0001-02______________________ 

 

 

ISAMED – MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME         CNPJ: 05.948.061/0001-07______________________ 

 

 

METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR        CNPJ: 83.157.032/0001-22______________________ 

 

 

MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       CNPJ: 32.421.421/0001-82______________________ 

 

 

 

 

Testemunhas 

 

 

Visto 

  

 

 

1.____________________________ 

Nome: Lucas Borges Fernandes 

CPF: 091.925.379-28 

 

 

____________________________ 

Daniel Menezes de Carvalho Rodrigues 

OAB/SC: 19.664 

Assessoria Jurídica 

  

 

2._____________________________ 

Nome: Altemir Daros Fontanela 

CPF: 538.838.539/68 

   

 

 

http://www.arroiodosilva.sc.gov.br/

