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PREGÃO ELETRÔNICO  REGISTRO DE PREÇOS Nº: 005/2023 
PROCESSO: 026/2023 
OCC Nº 841200801002023OC00009 
 
TIPO: “MENOR PREÇO”, CRITÉRIO DE JULGAMENTO – “MAIOR DESCONTO DO LOTE ÚNICO”. 
ENDEREÇO ELETRÔNICO:  www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.gov.br. 
DATA DO INÍCIO DO PRAZO DE ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: DIA 17/03/2023 
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 9:00 HORAS DO DIA 29/03/2023 
 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS  MATERIAIS HOSPITALARES,  POR MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DO LOTE 

ÚNICO, visando aquisições futuras pela Secretaria Municipal da Saúde do Município de Laranjal Paulista, pelo 

período de 12 (DOZE) meses, conforme Termo de Referência contendo todas as informações necessárias dos 

materiais hospitalares listados no (ANEXO I) deste Edital.  

. 
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PREÂMBULO 
 
 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA, pela Secretaria Municipal da Saúde do Município de Laranjal 

Paulista, situada na Praça Armando de Salles Oliveira, nº 200-Centro, no Município de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo-CEP 

18.500-000, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRONICO – REGISTRO DE PREÇOS, com critério de julgamento do tipo MENOR PREÇO, POR MAIOR DESCONTO DO 

LOTE ÚNICO,  OBJETIVANDO A  AQUISIÇÃO DE DIVERSOS  MATERIAIS HOSPITALARES,  PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 

MESES, CONFORME  ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA,  VISANDO AQUISIÇÕES 

FUTURAS PELA  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA, descrito na Cláusula 2 – 

DO OBJETO deste Edital. 

 
A participação no presente pregão dar-se-á por meio de Sistema Eletrônico, pelo acesso ao 

site www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.gov.br – UGE 841200, nas condições  descritas neste edital, no dia e 
hora mencionados no preâmbulo deste edital,  e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, 
designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente. 

Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais atos pertinentes também constarão do 
site www.laranjalpaulista.sp.gov.br. 
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1 EMBASAMENTO LEGAL 

O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições das Leis Federais nºs 10.520/2002 e 
8.666/93, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e das demais normas 
complementares aplicáveis. 

2 OBJETO 

2.1.    O presente pregão tem por objeto a   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS  MATERIAIS HOSPITALARES,  TIPO MENOR 

PREÇO, POR MAIOR DESCONTO PERCENTUAL POR LOTE ÚNICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 

CONFORME  ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA,  VISANDO AQUISIÇÕES 

FUTURAS PELA  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA, descrito na 

Cláusula 2 – DO OBJETO deste Edital. 

2.2 Deverão ser observadas as especificações e condições de fornecimento constantes do Termo de Referência 
– Anexo I, parte integrante deste edital. 

3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar da licitação as empresas que: 

3.1 Somente poderão participar da presente licitação as licitantes que atenderem as disposições deste edital e 
de seus anexos: 

a) Desde que sejam credenciadas, com cadastro ativo, no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de 
São Paulo – CAUFESP, condição para a utilização do sistema eletrônico – BEC/SP. 

a.1) O registro no CAUFESP, o credenciamento de representantes que atuarão em nome da licitante nos sistema 
de pregão eletrônico e a  senha de acesso deverão ser obtidos anteriormente à abertura da sessão pública 
e autorizam a participação em qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do sistema BEC/SP.  

  b) tenham objeto social pertinente e compatível ao licitado; 

c)  Estão impedidas de participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem, dentre outras 
estabelecidas por lei, em uma ou mais situações seguintes:  

d)  Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com 
qualquer órgão da Administração Pública Direta de Laranjal Paulista, nos termos do art. 87, III, da Lei 
8.666/93;  

e)  Impedidas de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA nos termos do 
artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.  

f)  Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98.  
g) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar com a Administração Pública e quaisquer de seus órgãos 

descentralizados, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n° 8.666/93 e não tenha ocorrido a respectiva 
reabilitação.  

h)  Reunidas sob forma de consórcio.  
i)  Encontram-se falidas por declaração judicial.  
j)  Enquadradas nas disposições do artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.  
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l)  Como condição prévia à participação no certame (conforme Acórdão TCU nº 1.793/2011 – Plenário e art. 
97, da Lei nº 8.666/93), a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação em licitação ou a contratação, 
mediante consulta aos seguintes cadastros: 

m)  Cadastro de Apenados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados 

n)  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria Geral da União - CGU  
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc 

o)  Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa mantido pelo Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ  

  https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form 
p)  Cadastro de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:2:::NO:2:: 
 As condições de impedimento acima, aplicar-se-ão a eventual empresa subcontratada.  

3.2 As microempresas e empresas de pequeno porte assim qualificadas nos termos da Lei Complementar 
123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, poderão participar desta licitação usufruindo dos 
benefícios estabelecidos nos artigos 42 a 45 daquela Lei Complementar, declarando no campo próprio do 
sistema sua condição. 

3.2.1 Nas licitações na modalidade Pregão Eletrônico serão observadas as regras próprias do sistema utilizado 
na BEC e da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014. 

3.3 Como requisito para a participação no pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que inexiste qualquer fato superveniente que impede a sua participação no certame ou de sua 
contratação e que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP.  

3.4 Ao encaminhar sua proposta, a licitante declara que cumpre integralmente os requisitos de habilitação 
previstos neste Edital e seus anexos.  

3.5 A participação neste Pregão implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se submete 
a todas as cláusulas e condições do presente edital, bem como as disposições contidas na legislação 
indicada na cláusula “1” deste Edital, que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste 
correspondente, no que lhe for pertinente. 

4 ACESSO ÀS INFORMAÇÕES  

4.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou informações relativos a esta licitação, em campo 
próprio do sistema, encontrado na opção “Edital”, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para 
abertura da sessão pública. 

4.2 Os esclarecimentos e as informações serão prestados pelo Pregoeiro, até a data fixada para abertura da 
sessão pública deste Pregão. 
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5 IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

5.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá formular impugnações contra o ato convocatório, sendo que 
eventuais impugnações ao Edital deverão ser relatadas diretamente no sistema eletrônico, em campo 
específico, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento, no prazo de até dois dias úteis 
anteriores à data marcada para a realização da sessão pública de abertura do pregão, sob pena de 
decadência do direito. 

5.2 Caberá ao pregoeiro(a) manifestar-se, motivadamente, a respeito da(s) impugnação(ões), proferindo sua 
decisão antes da data prevista para a abertura do certame. 

5.3 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação das 
propostas, será designada nova data para a realização do certame. 

5.4 A impugnação, feita tempestivamente pela LICITANTE, não a impedirá de participar deste Pregão. 

5.5 As decisões das impugnações serão divulgadas pelo Pregoeiro no sistema eletrônico para visualização dos 
interessados.  

6 CREDENCIAMENTO 

6.1 As licitantes deverão estar previamente credenciadas junto ao órgão provedor – Cadastro Unificado de 
Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP – BEC/SP. 

6.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição, pelo órgão provedor, de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico – BEC/SP. 

6.2.1 As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem cumpridos para o registro 
no CAUFESP, estão disponíveis no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.gov.br. 

6.3 O credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral ativo no Cadastro Unificado de Fornecedores 
do Estado de São Paulo - CAUFESP. 

6.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica em responsabilidade legal da licitante ou de seu 
representante legalmente constituído e presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 

6.4.1 Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em cada pregão eletrônico. 

6.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Prefeitura do 
Município de Laranjal Paulista, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

6.5.1 Deverá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou que resulte na inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. 

7 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1.  A licitante deverá observar as datas e horários limites previstos para a abertura da proposta,  
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atentando também para a data e horário para início da disputa.  

7.2.  As propostas  comerciais deverão ser  cadastradas e enviadas por meio eletrônico disponível no 
endereço www.bec.sp.gov.br na  opção “PREGAO–ENTREGAR PROPOSTA”,  com a descrição do 
objeto ofertado e contendo o valor em reais (R$) já aplicado o desconto proposto, nos termos do  
Anexo II-A,  sendo que os lances serão realizados também em valores (R$), desde a divulgação da  
íntegra do Edital no referido endereço eletrônico até o dia e horário previstos no preâmbulo para a 
abertura  da sessão pública, devendo a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de 
que cumpre  integralmente os requisitos de habilitação constantes do Edital. 

 
7.3.  Os preços serão ofertados no formulário eletrônico próprio, em moeda corrente nacional, em  

algarismos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos  

deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos ou indiretos relacionados ao  

fornecimento do objeto da presente licitação, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e  

quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com transporte.   

7.3.1.  As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação,  sendo 

desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital e  seus 

anexos.   

 
7.4 Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.  

7.5 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances. 

7.6 À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública, respondendo 
pelo ônus decorrente de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema. 

7.6.1 A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida da sessão 
pública ou do certame. 

7.7 À desconexão do sistema eletrônico com o pregoeiro, durante a sessão pública, implicará: 

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi interrompida. Neste 
caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão pública deverá ser 
suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa às licitantes de nova data e horário para a sua 
continuidade; 

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até o término do 
período estabelecido no edital. 

7.8 A apresentação da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 
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7.8.1 A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos, preços ou qualquer outra 
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

7.8.2 Os preços cotados deverão ser cotados em moeda corrente nacional, em algarismos e devem ser 
equivalentes aos praticados no mercado na data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 
financeiro ou previsão inflacionária e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas, necessários 
ao fornecimento do objeto, inclusive frete. 

7.8.2.1 O preço ofertado será irreajustável e constituirá a única e completa remuneração pelo cumprimento do objeto 
deste certame, não sendo aceitos pleitos de acréscimos nos preços, a qualquer título.  

7.8.2.2 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, não considerados na proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimo, a qualquer 
título. 

7.9 A licitante declarada vencedora do certame deverá enviar a proposta de preços, conforme disposto no Item 
de acordo com o formulário que segue como Anexo II deste Edital, com todas as informações e declarações 
ali constantes, devendo ser  redigida em língua portuguesa,  com clareza, perfeitamente legível,  sem 
emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, ser datada, rubricada em todas as folhas e assinada 
por seu representante legal ou procurador,  devidamente identificado com números de  CPF e RG, e 
respectivo cargo na licitante. 

7.9.1 A proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua 
apresentação, não podendo haver aumento de preços se ocorrer, com anuência da proponente, dilação de 
seu prazo de validade. 

7.10. O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as 
exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 
7.11.            O objeto proposto pela licitante deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no TERMO DE 
REFERENCIA - ANEXO I e do ANEXO II- PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
7.12.         As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da 
sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal. 

 
7.13.  HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA BEC E DO EDITAL, PREVALECERÁ O 

DESCRITIVO TÉCNICO DO EDITAL. 
 

8 DIVULGAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

8.1 Na data e horário indicados no preâmbulo deste Edital terá início a sessão pública do pregão eletrônico, 
com a divulgação das propostas de preços recebidas. 
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8.2 A Análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos.  

8.3 Serão desclassificadas as propostas:  

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste edital e seus anexos; 

b) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua identificação.  

8.4 A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro. 

8.5 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

8.6 O sistema ordenará novamente as propostas analisadas e classificadas pelo Pregoeiro, por estarem em 
perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas neste instrumento 
convocatório, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

8.6.1 Eventual desempate de propostas de mesmo valor será promovido pelo sistema.  

 

9 ETAPA DE LANCES  

9.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivos horários de registro 
e valor. 

9.1.1.  Os lances deverão ser formulados exclusivamente por meio do sistema eletrônico em  valores distintos 
e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao último valor apresentado pela  própria licitante 
ofertante, observado (s) o (s) seguinte (s) limite (s) mínimo (s) de redução, em  relação à proposta de 
menor preço e/ou ao do último lance oferecido:  REDUÇÃO: R$ 1,00 ( HUM REAL). 

 
9.2 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras para sua aceitação. 

9.2.1 A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para 
efeito de ordenação das propostas. 

9.3 A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos. 

9.3.1 A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, visando à continuidade da 
disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 3 (três) minutos do período de que trata o 
item 9.3. ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática. 

9.3.1.1 Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no subitem 9.3.1., a duração da 
prorrogação encerrar-se-á, automaticamente quando atingido o terceiro minuto contado a partir do registro 
no sistema, do último lance que ensejar prorrogação. 

9.4 No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico: 

a) dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e respectivos valores; 
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b) do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 

9.5 A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de duração indicados no subitem 9.3.1. 

9.6 Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, contendo a classificação final, 
em ordem crescente de valores. 

9.6.1 Para essa classificação será considerado o último preço admitido de cada licitante. 

9.7 Com base na classificação a que alude o item 9.6, será assegurada às licitantes microempresas, empresas 
de pequeno porte que preencham as condições estabelecidas na Lei Complementar 123/2006, preferência 
à contratação, observadas as seguintes regras: 

9.7.1 A microempresa, empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos 
valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, será 
convocada pelo pregoeiro, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos , sob pena de preclusão do direito de preferência . 

9.7.1.1 A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas 
condições do subitem 9.7.1. 

9.7.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão 
convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais 
microempresas, empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições 
indicadas no subitem 9.7.1. 

9.7.3 Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o item 9.6, seja 
microempresa, empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 123/2006, não será assegurado o direito de 
preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 

10 JULGAMENTO, NEGOCIAÇÃO E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

10.1 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE ÚNICO SOBRE O PREÇO DA TABELA SIMPRO, observados 
os requisitos, as especificações técnicas e os parâmetros definidos neste Edital e em seus anexos quanto 
ao objeto. 

10.2 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, definida a licitante vencedora, o pregoeiro deverá com ela 
negociar, mediante troca de mensagens no sistema eletrônico, com vistas à redução do preço. 

10.2.1 Visando à celeridade do procedimento licitatório, ao ser convocada, a licitante deverá se manifestar no prazo 
estabelecido pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação. 

10.2.2 Paralelamente, nesta oportunidade, a Equipe de Apoio emitirá a Declaração de Situação do Fornecedor no 
CAUFESP, onde será verificado se a licitante encontra-se devidamente cadastrada e sem qualquer restrição 
de participação em pregões. 
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10.2.2.1 A depender da restrição apontada, o Pregoeiro motivadamente desclassificará a proposta. 

10.3 Após a negociação, o Pregoeiro fará o exame da aceitabilidade da oferta da primeira classificada, 
devendo esta encaminhar, em prazo estabelecido pelo pregoeiro(a), através do sistema eletrônico, 
sob pena de desclassificação, a proposta de preço, conforme modelo do Anexo II acompanhado do 
Anexo VI – planilha detalhada, com o valor do preço final alcançado. 

10.3.1 O Pregoeiro deverá verificar, como critério de aceitabilidade, a compatibilidade do menor preço alcançado 
com os parâmetros de preços de mercado, definidos pela Administração, coerentes com a execução do 
objeto licitado, aferido mediante a pesquisa de preços que instrui o processo administrativo pertinente a esta 
licitação. 

10.3.2 Se o preço alcançado ensejar dúvidas quanto a sua exequibilidade, poderá o Pregoeiro determinar à licitante 
que demonstre a sua viabilidade, sob pena de desclassificação, no prazo que estipular, por meio de 
documentação que comprove a capacidade da licitante em fornecer o objeto licitado pelo preço ofertado e 
nas condições propostas no Edital. 

10.3.3 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender à exigência estabelecida na cláusula supra, o 
pregoeiro, desclassificará, motivadamente, a proposta e examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, devendo, também, 
negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor. 

10.4 Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação.  

11 HABILITAÇÃO 

11.1 Divulgado o julgamento das propostas de preços na forma prescrita neste Edital, passar-se-á à fase de 
habilitação. 

11.2 A habilitação da licitante vencedora, de acordo com a documentação especificada na cláusula 11.6 deste 
Edital, será verificada por meio do CAUFESP, dos sítios próprios disponibilizados pela Internet e da análise 
de documentação complementar por ela encaminhada. 

11.2.1 Sob pena de inabilitação, a licitante, cuja oferta foi aceita, deverá encaminhar, de imediato, para os 
endereços citados no subitem 10.3, a documentação exigida no subitem 11.6 deste Edital, com 
exceção daqueles constantes do cadastro da licitante no CAUFESP, desde que válidos e/ou 
alcançados nos sites da Internet. 

11.2.1.1 Entende-se por “imediato” o prazo de até 30 (trinta) minutos após a notificação pelo Sistema, da 
licitante vencedora, sendo que o Pregoeiro poderá, a seu critério, prorrogar este prazo. 

11.2.1.2 A documentação relativa a Habilitação Jurídica sempre deverá ser encaminhada pela licitante, para 
identificar os sócios/representantes que subscrevem a proposta e demais documentos por ela emitidos. 

11.2.1.2.1 Caso os documentos não sejam subscritos por seus sócios ou diretores, assim indicados nos respectivos 
atos constitutivos, a licitante deverá apresentar, também, os instrumentos de mandato outorgando poderes 
aos subscritores. 
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11.2.2 Caso os dados e informações constantes do CAUFESP não atendam aos requisitos exigidos no subitem 
11.6 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de alcançar os documentos por meio eletrônico, 
juntando-os ao processo administrativo pertinente à licitação, salvo impossibilidade devidamente certificada 
e justificada. 

11.2.2.1 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio alcançarão dos documentos exigidos no subitem 11.6 deste Edital, por 
meio eletrônico, aqueles assim disponibilizados, devendo a licitante encaminhar pelo sistema BEC os 
demais documentos não emitidos via Internet. 

11.2.2.2 Na impossibilidade de obtenção/emissão de documentos por meio eletrônico, o Pregoeiro solicitará sua 
apresentação pela licitante, juntamente com os demais documentos, observado o prazo estipulado nesta 
cláusula. 

11.3 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de 
informações no momento da verificação de documentação ou dos meios para a transmissão de documentos 
a que se referem as cláusulas anteriores, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese 
de ocorrerem essas indisponibilidades, a licitante deverá encaminhar os documentos solicitados por outros 
meios, dentro do prazo estabelecido, sob pena de inabilitação, mediante decisão motivada. 

11.4 Posteriormente deverão ser encaminhados, no original, a proposta de preços exigida no subitem 10.3.2 e, 
nos originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, ou mediante publicação de órgão de Imprensa 
Oficial os documentos a que se referem o item 11.6, salvo os que foram emitidos pela Internet pelo próprio 
Pregoeiro ou que possam ser por ele conferidos também pela Internet, dentro do prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis a contar da habilitação, para o endereço indicado no preâmbulo com a identificação de sua 
razão social e número do Pregão Eletrônico, endereçado ao Setor de Licitações da Prefeitura do Município 
de Laranjal Paulista/SP- A/C Pregoeira. 

11.5 Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes  que poderão consultar 
as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando opção disponibilizada no próprio sistema para 
tanto. Deverá, ainda, informar o teor dos documentos recebidos por fax ou por meio eletrônico. 

11.6 A habilitação se dará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados,  relativos a: 

11.6.1 Habilitação jurídica: 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias 
ou cooperativas; 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não 
empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
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e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir. 

11.6.2 Regularidade fiscal:  

11.6.2.1-Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF;  
11.6.2.2.-Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;  
a) A Regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela apresentação de certidão conjunta 
negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, emitida 
através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação da veracidade via Internet;  
b) A regularidade para com a Fazenda Estadual1, deverá ser comprovada pela apresentação de certidão Negativa e 
ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a dívida ativa estadual emitida através de sistema eletrônico, 
ficando sua aceitação condicionada à verificação da veracidade via internet, a critério da Administração Pública; 
 
11.6.2.3-Prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço Lei n° 9.012, de 30/03/95), 
através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS(CRF), emitido pela Caixa Econômica 
Federal, ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor na 
data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes; 
  
11.6.2.4-Prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentação da CNDT – Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas ou da CPDT – Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;  
 
11.6.3 Qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica 
em data não superior a 60 dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento. 

a.1) Se a licitante não for sujeita ao regime falimentar, a certidão mencionada deverá ser substituída por certidão 
negativa de ações de insolvência civil, ou documento equivalente. 

11.6.4 Qualificação técnica: 

a) Atestado(s)/certidão(ões) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante,  fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado que comprove(m) o fornecimento anterior pertinente e compatível com 
o objeto desta licitação, independentemente de quantitativos, com caracterização do bom desempenho da 
licitante. 

a.1) O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, original ou cópia reprográfica 

autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) expediu, com a devida identificação, não lhe 
sendo exigido prazo de validade. 

b)   Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento) da empresa licitante, expedido pela 

Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76 (art. 2º) e Decreto 

Federal nº. 8.077/2013 (art. 2º); 

 

 

                                                 
1 Conforme orientação do TCESP no TC nº023634.989.21-4 - a exigência de comprovação da regularidade fiscal (Estadual e Municipal) deve se limitar aos 

tributos decorrentes do ramo de atividade da licitante, compatível com o objeto contratual. 
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c)                autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária e cópia da publicação no “Diário Oficial da União”, conforme exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76 

(art. 2º), Decreto Federal nº. 8.077/2013, Resolução RDC/Anvisa nº 16/2014 e nº 275/2019. 

11.6.5 Outros Documentos: 

a) CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: Declaração 
de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, sob as penas da Lei, conforme o disposto 
no artigo. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e inciso V, do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93; 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação inclusive condenação judicial 
na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade 
administrativa; 

c) Declaração de que a licitante não foi apenada com as sanções previstas na Lei Federal 8.666/1993, artigo 
87, incisos III e IV, e/ou na Lei Federal 10.520/2002, artigo 7º, seja isoladamente, seja em conjunto, aplicada 
por qualquer esfera da Administração Pública. 

11.6.5.1 As declarações supra deverão ser elaboradas em papel timbrado e subscritas pelo representante legal da 
licitante, sendo recomendada a utilização do modelo constante no ANEXO III do presente Edital, facultando-
se a elaboração de declarações individualizadas. 

11.7 A licitante para fins de habilitação deverá observar as disposições Gerais que seguem:  

11.7.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar de 
cláusula específica deste edital, do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de 
validade de 06 (seis) meses, a contar da data de sua expedição, salvo os atestados/certidões de qualificação 
técnica, para os quais não se exige validade. 

11.7.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu representante legal ou 
procurador, com identificação clara do subscritor. 

11.7.3 Os documentos emitidos via Internet serão conferidos pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio. 

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

11.7.4.1 Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute 
o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de habilitação de ambos os estabelecimentos. 

11.7.5 Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado da respectiva 
tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado. 
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11.7.6 Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que 
não possam ser entendidos. 

11.7.7 Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos, 
que apenas configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo 
fixado. 

11.8 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio verificarão eventual descumprimento das vedações de participação na 
licitação, mediante consulta ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: Apenados.  

.11.8.1 As consultas realizar-se-ão em nome da licitante e também de eventual matriz ou filial e de seus sócios 
majoritário e administrador. 

11.9 Os documentos serão analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com os 
solicitados e  serão anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitação.  

11.9.1 Estando a documentação de habilitação da licitante vencedora em desacordo com as exigências do Edital, 
ela será inabilitada. 

11.9.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de microempresa ou empresa de pequeno 
porte assim qualificada,  a sessão será suspensa, concedendo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável 
por igual período, para regularização, de forma a possibilitar, após tal prazo, sua retomada. 

11.9.1.2 A não regularização da documentação no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à 
contratação a licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

11.9.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, definida pelas regras do sistema BEC/SP, verificando sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente 
até a apuração de uma proposta ou lance e proponente que atendam o Edital. 

11.9.2.1 Na situação a que se refere este item, o Pregoeiro deverá negociar com a licitante para que seja obtido 
preço melhor. 

11.9.3 Estando a documentação de habilitação da licitante completa, correta, com observância de todos os 
dispositivos deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro considerará a proponente habilitada e vencedora do 
certame. 

12 FASE RECURSAL 

12.1 Após encerrar totalmente a fase de habilitação, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de mensagem 
lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando 
para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema. 

12.1.1 A falta de manifestação da licitante no prazo estabelecido acarretará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto licitado a vencedora. 
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12.2 Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem 12.1, o Pregoeiro, por mensagem lançada 
no sistema, informará aos recorrentes que poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, 
no prazo de 3 (três) dias após o encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão 
apresentar contrarrazões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo para 
apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no endereço da unidade 
promotora da licitação, constante do preâmbulo deste Edital, das 8:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 
horas às 16:30 horas.  

12.2.1 Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidas exclusivamente por meio eletrônico, no sítio 
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção RECURSO, e a apresentação de documentos 
relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, no endereço da unidade 
promotora da licitação, constante do preâmbulo deste Edital, das 8:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 
horas às 16:30 horas, observados os prazos estabelecidos no subitem 12.2.  

12.3 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

13 ADJUDICAÇÃO  

13.1 Após a apresentação da proposta de preços original e dos documentos de habilitação, nos originais ou 
cópias autenticadas por tabelião de notas, ou mediante publicação de órgão de Imprensa Oficial, nos termos 
do item 11.4, e constatando-se o atendimento das exigências fixadas no Edital, o Pregoeiro procederá à 
adjudicação do objeto da licitação à licitante classificada e habilitada, vencedora do certame. 

13.1.1      Será utilizada a tabela referencial conforme termo de referência, apenas como critério de 
adjudicação, devendo ser utilizado para fins de pagamento o preço fixo proposto e registrado em 
Ata 

13.2 Em havendo recurso, a adjudicação será promovida pela autoridade competente. 

14 HOMOLOGAÇÃO 

14.1 Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida à autoridade competente, para homologação. 

14.1.1 A adjudicação do objeto e a homologação da licitação não obrigam a Administração à contratação do objeto 
licitado. 

15 PREÇO E DOTAÇÃO 

15.1 O preço que vigorará no ajuste será o ofertado pela licitante a quem for o mesmo adjudicado conforme 
subitem 13.1.1.  

15.2 Este preço inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, benefícios, encargos sociais, 
trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto, incluindo frete até o local de entrega designado pela 
Prefeitura, transporte, etc, e constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo seu 
adequado e perfeito cumprimento, de modo que nenhuma outra remuneração será devida. 

15.3 Não haverá reajuste de preços nem atualização.  
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15.4 Os recursos necessários para suporte do contrato, onerarão a dotação nº: 
02.04.00.10.301.0010.2017.0000.3.3.90.32.00-Despesa 117 e parte do orçamento consignado em 
dotações futuras. 

16 CONDIÇÕES DO AJUSTE 

16.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante Nota de Empenho, da qual deverá 
constar, em anexo, todas as condições contratuais, inclusive as obrigações da contratada e contratante. 

16.1.1 Para a formalização do ajuste a empresa adjudicatária do objeto da licitação deverá apresentar, dos 
documentos já exigíveis por ocasião da habilitação, aqueles necessários à contratação, atualizados, caso 
solicitados. 

16.1.4 Os documentos mencionados nesta cláusula deverão ser apresentados em cópias autenticadas ou no 
original, com prazo de validade em vigor na data da apresentação e serão retidos para oportuna juntada no 
processo administrativo pertinente à contratação. 

16.2 A formalização do ajuste se dará com o recebimento da nota de empenho pela adjudicatária do objeto da 
licitação, que poderá se dar por qualquer meio devidamente comprovado. 

16.2.1 Caso haja convocação para a adjudicatária retirar a nota de empenho, pelo Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, a empresa terá 02 (dois) dias úteis, para tanto. 

16.2.2 Caso a nota de empenho seja encaminhada por e-mail a empresa adjudicatária terá 02 (dois) dias úteis 
para acusar seu recebimento da mesma forma. 

16.2.3 A não retirada da nota de empenho ou o seu não recebimento no prazo estabelecido configurará recusa na 
contratação, incidindo as penalidades previstas neste Edital. 

16.2.4 O prazo para formalização do ajuste, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que solicitado 
por escrito, durante seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

16.3 É facultado à Administração, quando o convocado não formalizar o ajuste no prazo e condições 
estabelecidos, inclusive na hipótese de impedimento da contratação, sem embargo da aplicação das 
penalidades cabíveis, retomar o procedimento, mediante agendamento de nova Sessão Pública, ou revogar 
a licitação. 

16.3.1 Na hipótese de retomada do procedimento, as demais licitantes classificadas serão convocadas para 
participar da nova sessão pública do pregão, com vistas a celebração da contratação. 

16.3.2 O aviso da nova sessão será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário  do Município de 
Laranjal Paulista e de grande circulação e divulgação nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.gov.br e www.laranjalpaulista.sp.gov.br ( link: licitações). 

16.3.3 Na sessão o Pregoeiro convocará as licitantes classificadas remanescentes, na ordem de classificação, 
promovendo a averiguação das condições de aceitabilidade de preços e de habilitação, procedendo-se 
conforme especificações deste edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as 
exigências estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da 
licitação. 
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17 PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAIS DE ENTREGA 

17.1. O prazo de entrega do objeto contratual, será o prazo declinado na proposta  respeitado o limite estabelecido 
no Anexo I neste edital. 

17.1.1 Somente serão analisados pela Administração os pedidos de prorrogação do prazo de entrega do objeto 
que se apresente com as condições seguintes: 

a) até a data final prevista para a entrega; e, 

b) instruídos com justificativas, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93,  
e respectiva comprovação. 

17.1.2 Os pedidos instruídos em condições diversas das previstas no subitem anterior serão indeferidos de pronto. 

17.2 O material deverá ser entregue de acordo com o ofertado na proposta, no local e horário discriminado no 
Anexo I deste Edital, correndo por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento. 

18 RECEBIMENTO DO OBJETO 

18.1 O objeto da contratação será recebido pela contratante consoante o disposto no artigo 73, inciso II e seu 
parágrafo primeiro, da Lei Federal n.º 8.666/93, e na legislação municipal pertinente. 

18.1.1 O descarregamento do objeto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra 
necessária, se assim o for. 

18.1.2 No ato da entrega, os produtos serão recebidos pela Contratante, para posterior verificação do atendimento 
às condições deste Edital e da conformidade com a marca e/ou fabricante declinados na proposta. 

18.1.3 Caso seja constatado que os produtos entregues apresentam irregularidades, não correspondem as 
especificações deste Edital ou não conferem com a marca e/ou fabricante declinados na proposta da 
Contratada ou estão fora dos padrões determinados, eles serão rejeitados e devolvidos, podendo a 
Administração rescindir a contratação ou determinar a substituição dos produtos, pelos corretos, no prazo 
de  
até 02 ( dois) dias úteis contados da comunicação, por escrito, mantido o preço contratado e sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. 

18.1.4 Caso as irregularidades digam respeito à diferença de quantidade ou de partes, a Administração poderá 
determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

18.1.4.1 Na hipótese de complementação, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 02 (dois ) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado.  

18.1.5 O recebimento e aceite do objeto pela Contratante não exclui a responsabilidade civil da Contratada por 
vícios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as especificações estabelecidas no 
ANEXO I, verificadas posteriormente. 
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  19 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 19.1.         Os pagamentos serão efetuados após a entrega dos Materiais Hospitalares e da nota fiscal/fatura comprovando o 

recebimento do objeto licitado, respeitando-se, em todo o caso, a ordem cronológica de pagamentos da tesouraria 

municipal. 

  19.1.1 - Os pagamentos dar-se-ão, em até 30 (trinta) dias, a partir do recebimento do documento hábil para pagamento (NFe), 

junto a tesouraria da Prefeitura de Laranjal Paulista, acompanhado das medições dos serviços realizados no mês de 

referência, devidamente aprovada pela Secretaria contratante. 

  19.1.2 – Para fins de pagamento será utilizada a TABELA DE PREÇOS SIMPRO (mês base JANEIRO de 2023) aplicando-se 

o percentual de desconto ofertado pela detentora da Ata. 

19.1.3. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o fornecedor informar o número do banco, da 

agência e conta bancária, ou através de banco credenciado, a critério da Administração. 

19.1.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em trinta 

dias após a data de sua apresentação válida. 

19.1.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que 

isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 

19.1.6. Conforme o protocolo ICMS 42/2009, fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota 

Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 01/12/2010, os contribuintes (exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica 

exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta. 

19.1.7 A Nota Fiscal/Fatura que apresentar incorreções, quando necessário, será devolvida e seu vencimento ocorrerá em 
até 30 (trinta) dias após a data de sua reapresentação válida. 

19.1.8 Caso ocorra a necessidade de providências complementares por parte da Contratada, a fluência do prazo de 
pagamento será interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.  

19.1.9 O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente indicada pela Prefeitura. 

19.1.10. O pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento a ser formalizado pela Contratada. 

19.1.11. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarão na aceitação 
do material. 

20 PENALIDADES 

20.1 São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal no 10.520/02 e 
demais normas pertinentes. 
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20.1.1 As penalidades  só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses: 

a) comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da obrigação; 
e/ou, 

b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à 
Administração. 

20.2 Ocorrendo recusa da adjudicatária em retirar/receber a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido 
neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla 
defesa, serão aplicadas: 

a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse; 

b) Pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo prazo de até 5 (cinco) anos com a 
Administração Pública, a critério da Prefeitura; 

20.2.1 Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela 
não apresentação dos documentos necessários para tanto. 

20.3 À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento 
inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste 
edital, não mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a documentação fiscal no prazo 
concedido para este fim, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as 
penalidades referidas nas alíneas “a” e “b” do subitem 20.2, a critério da Administração. 

20.4 As penalidades poderão ainda ser aplicadas em outras hipóteses, nos termos da Lei, garantido o direito 
prévio de citação e da ampla defesa, sendo que com relação a multas serão aplicadas como segue:  

20.4.1 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto. 

20.4.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por inexecução parcial do ajuste. 

20.4.3 Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor do material não entregue por dia de atraso, inclusive nas 
hipóteses de fixação de prazo para substituição ou complementação, limitada a demora até o máximo de 
19 (dezenove) dias do prazo fixado, após restará configurada inexecução do ajuste, parcial ou total a 
depender se o atraso se deu em parte ou no todo. 

20.4.4 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material entregue em desacordo com as especificações do 
edital e do ajuste, sem prejuízo de sua substituição, no prazo estabelecido. 

20.4.5 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigações 
decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições desta cláusula. 

20.4.6 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste decorrente de culpa da 
Contratada. 

20.5 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis. 
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20.6 Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 
8.666/93, observados os prazos nele fixados, que deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal e  protocolizado 
nos dias úteis, das 8:00 horas às 13:00 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas, na Praça Armando de 
Salles Oliveira, nº 200-Centro-Laranjal Paulista/SP, após o recolhimento em agência bancária dos 
emolumentos devidos. 

20.6.1 Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer outro 
meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada. 

20.6.2 Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer outra penalidade, essa 
tolerância não poderá ser considerada como modificadora de qualquer condição contratual, permanecendo 
em pleno vigor todas as condições deste Edital. 

20.7 O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. 
A critério da Administração e em sendo possível o valor devido será descontado da importância que a 
mesma tenha a receber. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, 
sujeitando-se ao processo executivo. 

20.8 São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, inclusive, as sanções 
penais estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93. 

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

21.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada 
a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

21.3 As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura 
Municipal de Laranjal Paulista, não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.4 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase do certame.  

21.4.1 A falsidade de qualquer declaração prestada, notadamente objetivando os benefícios da Lei Complementar 
123/06, poderá caracterizar o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento 
em outras figuras penas e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido 
processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o 
trâmite da licitação. 
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21.5 A licitante vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, 
para atualização, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

21.6 O ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares 
e disposições deste Edital, aplicáveis à execução dos contratos e especialmente os casos omissos. 

21.7 A Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, no interesse da Administração, poderá, a qualquer tempo e a 
seu exclusivo critério, por despacho motivado, revogar ou anular, no todo ou em parte a licitação, sem que 
tenham as licitantes direito a qualquer indenização, conforme artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

21.8 Com base no parágrafo 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, é facultado ao Pregoeiro, em qualquer 
fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

21.9 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro ouvidas, se for o caso, as Unidades 
competentes. 

21.10 Integrarão o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata da licitação e o Edital 
da Licitação, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de transcrição. 

21.11 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá 
ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 

21.12 A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou em parte, 
a terceiros, sob pena de rescisão. 

21.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de 
normas federais e municipais disciplinando a matéria. 

21.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de 
Laranjal Paulista. Considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário. 

21.15 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário do Pregoeiro. 

21.16 Havendo impossibilidade por parte da licitante de enviar os arquivos exigidos no Edital durante a sessão 
pública via sistema eletrônico, o pregoeiro autorizará o envio do respectivo documento para o e-mail a ser 
indicado. 

21.17 Os atos relativos à licitação efetuados por meio do sistema serão formalizados e registrados em processo 
administrativo pertinente ao certame. 
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21.18 O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos a publicação, serão 
divulgados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário do Município e de grande Circulação e no site: 
www.laranjalpaulista.sp.gov.br ( link: licitações). 

21.19 Qualquer divergência entre as especificações contidas no Anexo I deste Edital e as constantes no catálogo 
de materiais afeto ao sistema BEC/SP, prevalecerão para todos os efeitos as do Anexo I. 

21.20 O pregoeiro e a equipe de apoio que atuarão neste pregão eletrônico foram designados nos autos do 
processo administrativo a ele pertinente e indicados no sistema. 

21.21 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Laranjal Paulista/SP para dirimir quaisquer controvérsias 
decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente. 

Laranjal Paulista, 02 de Março de   2.023. 
 
 
 

Alcides de Moura Campos Junior 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023-PROCESSO Nº 026/2023 

FORNECIMENTO DE MATERIAL – ENTREGA PARCELADA 

841200801002023OC00009 
SISTEMA BEC/SP 

 

OBJETO:    AQUISIÇÃO DE DIVERSOS  MATERIAIS HOSPITALARES,  POR MAIOR DESCONTO PERCENTUAL 

POR LOTE ÚNICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME  ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA,  VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS PELA  SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE  DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA, nos termos abaixo: 

 

            1 - DESCRIÇÃO: 

1.1 Produto cadastrado na plataforma eletrônica do pregão – BEC pela Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista – tela 

meramente exemplificativa: 

 

1.2 Descrição detalhada conforme critério de julgamento: 

LOTE 
ÚNICO 

Tipo 
Valor tabela 

SIMPRO 01/2023 
(a) 

Valor 
referencial – 

pesquisa 
mercadológica 

(b) 
 

Apuração 
percentual 

geral 
 de descontos 
c = (b/a)-1*100 

Proposta 
comercial – 

percentual de 
desconto sobre a 

tabela SIMPRO 
(d) 

Proposta 
comercial valor 

líquido após 
aplicação de 
percentual de 
desconto e = 
(a*d)-1*100 

Lote 
único  

AQUISIÇÃO DE DIVERSOS  

MATERIAIS HOSPITALARES,  POR 

MAIOR DESCONTO PERCENTUAL 

POR LOTE ÚNICO, PELO PERÍODO 

DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME  

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 

DO ANEXO I – TERMO DE 

 
 

R$ 5.814.136,11 
 
 

 
 
 
 

R$ 1.639.016,90  71,81% 

 
 
 
 

Xxxx%  R$ xxx 
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1.3 Importante esclarecer que a proposta comercial deverá ser cadastrada na plataforma BEC pela licitante interessa 

conforme valores em reais (R$) do Lote único e os lances serão realizados também em valores (R$). Ao final a plataforma 

indicará o percentual de desconto de modo automático - vide tela meramente exemplificativa:  

 

 

 

 

RELAÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES – INDICATIVA DOS ITENS QUE COMPÕE O LOTE ÚNICO 

- o percentual de desconto para cada item que compõe o lote deverá observar a coluna denominada percentual mínimo de 

desconto e; 

- o percentual de desconto global deverá observar o percentual geral de desconto (última linha da tabela) 

Item Descrição 
Código 
Tabela 

SIMPRO 
Unid. 

Quant. 
(a) 

 

Valor Unitário 
Médio Referencial 

– PESQUISA 
MERCADOLOGICA 

Valor 
Unitário 
Tabela 

SIMPRO 
(b) 

Valor Total 
Referencial 

Valor 
Total 

SIMPRO 
(c) 

% Mínimo 
de 

desconto 
(≠ entre 

valor 
Referencial 
e SIMPRO) 

1 

Abaixador de Língua – 
Abaixador de língua de 
madeira, uso único, 
extremidades 
arredondadas, sem 
rebarbas, embalado em 
plástico transparente 
atóxico e resistente 
rotulagem respeitando 
legislação vigente. pacote 
c/ 100 unidades 

325709 pct 180 

 

R$ 7,16 
R$ 

70,00 
R$ 

1.288,80 
R$ 

12.600,00 
89,80% 

REFERÊNCIA,  VISANDO 

AQUISIÇÕES FUTURAS PELA  

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE  DO MUNICÍPIO DE 

LARANJAL PAULISTA  
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2 
Absorvente feminino sem 
abas de cobertura suave 
com 10 unidades 

175172 pct 240 

 

R$ 9,39 R$ 5,28 
R$ 

2.253,60 
R$ 

1.267,20 
0,00% 

3 
Acetilcisteina 10% 
(injetável/tópico) - ampola 
3 ml 

103094 amp. 720 

 

R$ 3,74 R$ 3,03 
R$ 

2.692,80 
R$ 

2.181,60 
0,00% 

4 

Agulha descartável e 
esterilizada para 
acupuntura 0,25 x 30 mm - 
c/ 1000 unidades  

327951 cx 12 

 

R$ 0,02 R$ 1,30 R$ 0,24 R$ 15,65 98,50% 

5 

Agulha hipodérmica 
descartável 13 x 0,45. 
Composta de cânula com 
bisel, trifacetado e 
siliconizado, permitindo 
uma introdução suave e 
atraumática.Capa 
Protetora em formato 
cilíndrico. Cânula em aço 
inox, capa e canhão de 
polímeros atóxicos. 
Atóxica e esterilizada 
fabricado de acordo com 
as boas normas de 
fabricação. Embaladas 
individualmente. Caixa 
com 100 un. Validade 
mínima de 2 anos 

770025 cx 120 

 

R$ 15,57 
R$ 

191,00 
R$ 

1.868,40 
R$ 

22.920,00 
91,80% 
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6 

Agulha hipodérmica 
descartável 20 x 0,55. 
Composta de cânula com 
bisel, trifacetado e 
siliconizado, permitindo 
uma introdução suave e 
atraumática. Capa 
Protetora em formato 
cilíndrico. Cânula em aço 
inox, capa e canhão de 
polímeros atóxicos. 
Atóxica e esterilizada 
fabricado de acordo com 
as boas normas de 
fabricação. Embaladas 
individualmente. Caixa 
com 100 un. Validade 
mínima de 2 anos 

770027 cx. 120 

 

R$ 18,65 
R$ 

191,00 
R$ 

2.238,00 
R$ 

22.920,00 
90,20% 

7 

Agulha hipodérmica 
descartável 25 x 0,6. 
Composta de cânula com 
bisel, trifacetado e 
siliconizado, permitindo 
uma introdução suave e 
atraumática. Capa 
Protetora em formato 
cilíndrico. Cânula em aço 
inox, capa e canhão de 
polímeros atóxicos. 
Atóxica e esterilizada 
fabricado de acordo com 
as boas normas de 
fabricação. Embaladas 
individualmente. Caixa 
com 100 un. Validade 
mínima de 2 anos 

770028 cx. 70 

 

R$ 21,25 
R$ 

191,00 
R$ 

1.487,50 
R$ 

13.370,00 
88,90% 
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8 

Agulha hipodérmica 
descartável 25 x 0,7. 
Composta de cânula com 
bisel, trifacetado e 
siliconizado, permitindo 
uma introdução suave e 
atraumática. Capa 
Protetora em formato 
cilíndrico. Cânula em aço 
inox, capa e canhão de 
polímeros atóxicos. 
Atóxica e esterilizada 
fabricado de acordo com 
as boas normas de 
fabricação. Embaladas 
individualmente. Caixa 
com 100 un. Validade 
mínima de 2 anos 

770029 cx 180 

 

R$ 24,67 
R$ 

191,00 
R$ 

4.440,60 
R$ 

34.380,00 
87,10% 

9 

Agulha hipodérmica 
descartável 30 x 0,7. 
Composta de cânula com 
bisel, trifacetado e 
siliconizado, permitindo 
uma introdução suave e 
atraumática. Capa 
Protetora em formato 
cilíndrico. Cânula em aço 
inox, capa e canhão de 
polímeros atóxicos. 
Atóxica e esterilizada 
fabricado de acordo com 
as boas normas de 
fabricação. Embaladas 
individualmente. Caixa 
com 100 un. Validade 
mínima de 2 anos 

770036 cx 180 

 

R$ 17,41 
R$ 

191,00 
R$ 

3.133,80 
R$ 

34.380,00 
90,90% 
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10 

Agulha hipodérmica 
descartável 30 x 0,8. 
Composta de cânula com 
bisel, trifacetado e 
siliconizado, permitindo 
uma introdução suave e 
atraumática. Capa 
Protetora em formato 
cilíndrico. Cânula em aço 
inox, capa e canhão de 
polímeros atóxicos. 
Atóxica e esterilizada 
fabricado de acordo com 
as boas normas de 
fabricação. Embaladas 
individualmente. Caixa 
com 100 un. Validade 
mínima de 2 anos 

770037 cx. 180 

 

R$ 16,76 
R$ 

191,00 
R$ 

3.016,80 
R$ 

34.380,00 
91,20% 

11 

Agulha hipodérmica 
descartável 40 x 12. 
Composta de cânula com 
bisel, trifacetado e 
siliconizado, permitindo 
uma introdução suave e 
atraumática. Capa 
Protetora em formato 
cilíndrico. Cânula em aço 
inox, capa e canhão de 
polímeros atóxicos. 
Atóxica e esterilizada 
fabricado de acordo com 
as boas normas de 
fabricação. Embaladas 
individualmente. Caixa 
com 100 un. Validade 
mínima de 2 anos 

770041 cx. 180 

 

R$ 18,48 
R$ 

191,00 
R$ 

3.326,40 
R$ 

34.380,00 
90,30% 
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12 

Agulha hipodérmica 
descartável parede fina e 
bisel trifacetado 25 x 0,8 – 
Composta de cânula com 
bisel, trifacetado e 
siliconizado, permitindo 
uma introdução suave e 
atraumática. Capa 
Protetora em formato 
cilíndrico. Cânula em aço 
inox, capa e canhão de 
polímeros atóxicos. 
Atóxica e esterilizada 
fabricado de acordo com 
as boas normas de 
fabricação. Embaladas 
individualmente. Caixa 
com 100 un. Validade 
mínima de 2 anos 

770031 cx 190 

 

R$ 24,64 
R$ 

191,00 
R$ 

4.681,60 
R$ 

36.290,00 
87,10% 

13 
Álcool etílico 70% líquido 
– frasco 1 litro 

6260162 fr. 2000 

 

R$ 7,44 
R$ 

50,14 
R$ 

14.880,00 
R$ 

100.280,00 
85,20% 
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14 

Algodão hidrófilo 500 g, 
não estéril, em manta fina, 
com camadas sobrepostas 
formando uma manta com 
espessura uniforme entre 
1,0 a 1,5 cm e 
regularmente compacto 
com ausência de grumos e 
impurezas, de aspecto 
homogêneo e macio, cor 
branca, boa absorvência, 
inodoro, enrolado em 
papel intercalado, 
medindo 
aproximadamente 22cm 
de largura e pesando 500 
gramas, embalado 
individualmente em papel 
e saco plástico. 
Embalagem individual que 
contenha externamente 
dados de rotulagem 
conforme apresentando 
identificação, procedência, 
data de validade, Lote 
único de fabricação, e 
registro no Ministério da 
Saúde 

1810055 un. 180 

 

R$ 18,43 
R$ 

136,41 
R$ 

3.317,40 
R$ 

24.553,80 
86,50% 

15 

Almotolia plástica escura 
opaca 250 - frasco 
plástico fosco, resistente a 
queda, composto por 
tampa plástica rosqueável 
e com bico reto. 

330132 un 362 

 

R$ 4,35 
R$ 

30,00 
R$ 

1.574,70 
R$ 

10.860,00 
85,50% 

16 

Almotolia plástica 
transparente 250 - frasco 
plástico fosco, resistente a 
queda, composto por 
tampa plástica rosqueável 
e com bico reto. 

330127 un. 362 

 

R$ 4,34 
R$ 

30,00 
R$ 

1.571,08 
R$ 

10.860,00 
85,50% 
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17 

Atadura de Crepe 15 cm x 
1,8 m, 13 Fios, 
confeccionadas em tecido 
de crepom 100% algodão 
cru, com fios retorcidos no 
urdume em combinação 
de altas torções em z e s 
com bordas ou relas com 
meio 
giro,acabadas,elasticidade 
adequada, enrolada 
uniformemente de forma 
cilíndrica. Isento de 
defeitos. Embalagem com 
dados de identificação. 
Cada rolo é envolvido em 
embalagem individual. 
Apresentar na embalagem 
dados de identificação do 
produto, procedência, 
data de fabricação, nº 
Lote único e registro da 
Anvisa - pacote c/ 12 
unidades 

160035 pct. 1080 

 

R$ 9,41 R$ 4,84 
R$ 

10.162,80 
R$ 

5.227,20 
0,00% 
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18 

Atadura de Crepe 20 cm x 
1,8 m, 13 Fios, 
confeccionadas em tecido 
de crepom 100% algodão 
cru, com fios retorcidos no 
urdume em combinação 
de altas torções em z e s 
com bordas ou relas com 
meio 
giro,acabadas,elasticidade 
adequada, enrolada 
uniformemente de forma 
cilíndrica. Isento de 
defeitos. Embalagem com 
dados de identificação. 
Cada rolo é envolvido em 
embalagem individual. 
Apresentar na embalagem 
dados de identificação do 
produto, procedência, data 
de fabricação, nº Lote 
único e registro da Anvisa 
- pacote c/ 12 unidades 

160039 pct. 1080 

 

R$ 11,39 R$ 5,75 
R$ 

12.301,20 
R$ 

6.210,00 
0,00% 
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19 

Atadura de rayon estéril, 
7,5 cm x 5,0 m, em rolo - 
confeccionada em fios 
puros de rayon macio, 
bem distribuídos e livre de 
impurezas, com bordas 
bem acabadas, sem fios 
soltos, enrolada 
uniformemente, embalado 
em material que promova 
barreira microbiana e 
abertura asséptica, o 
produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente 

5800224 un. 50 

 

R$ 8,97 
R$ 

14,25 
R$ 448,50 R$ 712,50 37,10% 

20 

Autoteste de gravidez 
rápido com alta precisão. 
Tira reagente para teste de 
gravidez beta HCG. Teste 
de gravidez em tiras 
imunocronomatográfica, 
específica para 
determinação da 
gonadotrofina coriônica 
humana (HCG) em 
amostra de urina 
constando dados de 
identiicação, Lote único, 
validade. Resultado em 
até 5 minutos com 99,4% 
de precisão. Pode ser 
utilizado a qualquer hora 
do dia, a a partir do 
primeiro dia do atraso da 
menstruação. Embalagem 
individual (tira + frasco 
coletor). 

321418 un. 1100 

 

R$ 6,47 R$ 6,50 
R$ 

7.117,00 
R$ 

7.150,00 
0,50% 
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21 

Avental descartável 
manga longa, punho com 
elástico, confeccionado 
em TNT, gramatura 
mínima de 30 g/m², cor 
branca - pacote com 10 
unidades 

333602 pct. 588 

 

R$ 44,41 
R$ 

80,10 
R$ 

26.113,08 
R$ 

47.098,80 
44,60% 

22 

Bandagem antisséptica 
(curativo para pós-coleta 
de sangue) formato 
circular com boa adesão, 
embalada de maneira que 
proteja a bandagem da 
unidade até o momento de 
sua utilização, rolo com 
500 unidade data de 
validade de no mínimo 03 
anos a partir da data de 
entrega. 

151728 cx. 360 

 

R$ 28,05 
R$ 

35,69 
R$ 

10.098,00 
R$ 

12.848,40 
21,40% 
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23 

Bolsa coletora de urina 
em sistema fechado com 
capacidade para 2000 ml. 
Frente transparente com 
escala de volume 
impressa de forma legível, 
parte de trás leitosa 
facilitando leitura e 
visualização do aspecto 
da urina, suporte de 
fixação com haste rígida e 
alça, cordão com 40 cm. 
Tubo de PVC com 110 
cm, transparente, atóxico, 
flexível, isento de dobras 
com pinça corta fluxo. 
Ponto para coleta de urina 
com membrana de látex 
auto vedante, conector 
universal com ajuste para 
sondas vesicais,com 
tampa protetora. 
Embalada individualmente 
e esterilizada em oxido de 
etileno. Dados de 
fabricação e estilização na 
embalagem, conforme 
legislação vigente. 
Validade mínima de 2 
anos 

305481 un. 1488 

 

R$ 8,05 
R$ 

25,31 
R$ 

11.978,40 
R$ 

37.661,28 
68,20% 

24 

Bota de Unna - em malha 
de tecido sintético e 
algodão, impregnada c/ 
pasta óxido de zinco e 
associações, dimensões: 
cerca de 10 x 9 cm. 
Embalagem em rolo, 
individual. Tipo uso: 
estéril, uso único 

97692 un. 60 

 

R$ 42,12 
R$ 

219,04 
R$ 

2.527,20 
R$ 

13.142,40 
80,80% 

25 

Brometo de Ipratrópio 
0,25 mg/ml - Solução para 
inalação – frasco com 20 
ml 

140396 fr. 96 

 

R$ 4,43 R$ 8,59 R$ 425,28 R$ 824,64 48,40% 
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26 
Bromidrato de fenoterol 
5mg/ml, frasco 20 ml - 
gotas 

140403 fr. 96 

 

R$ 5,46 R$ 4,00 R$ 524,16 R$ 384,00 0,00% 

27 

Caixa para coleta de 
Material perfurocortante 
como agulhas, lancetas, 
vidros em geral, lâminas 
de bisturi, ampolas, 
cateter, etc . Com alça 
dupla para transporte; 
contratrava de segurança; 
produzido de acordo com 
NBR 13853. Com 
capacidade para 13,0 
litros 

290093 un. 660 

 

R$ 9,66 
R$ 

13,50 
R$ 

6.375,60 
R$ 

8.910,00 
28,40% 

28 
Campo fenestrado, estéril, 
não tecido 0.40x0.40 mt 
com fenestra  

153093 un 72 

 

R$ 4,21 
R$ 

34,10 
R$ 303,12 

R$ 
2.455,20 

87,70% 
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29 

Cateter intravenoso 
periférico n.° 18 com 
dispositivo de segurança, 
indicado na terapia 
intravenosa periférica, 
para infusões de média 
duração, constituído por: 
dispositivo de proteção de 
agulha autoacionável; 
agulha siliconizada com 
bisel biangulado e 
trifacetado; cateter (ou 
cânula) com biomaterial 
vialon; protetor de 
conjunto agulha/cateter; 
conector Luer-lock, 
translucido, codificado em 
cores e ranhuras para 
fixação; câmara de refluxo 
de cristal; embalado 
individualmente em blister 
estéril. Apresentar registro 
do produto na Anvisa e 
Boas Práticas de 
Fabricação. Validade 
mínima de 2 anos 

333901 un. 20 

 

R$ 1,37 
R$ 

14,90 
R$ 27,40 R$ 298,00 90,80% 
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30 

Cateter intravenoso 
periférico n.° 20 com 
dispositivo de segurança, 
indicado na terapia 
intravenosa periférica, 
para infusões de média 
duração, constituído por: 
dispositivo de proteção de 
agulha autoacionável; 
agulha siliconizada com 
bisel biangulado e 
trifacetado; cateter (ou 
cânula) com biomaterial 
vialon; protetor de 
conjunto agulha/cateter; 
conector Luer-lock, 
translucido, codificado em 
cores e ranhuras para 
fixação; câmara de refluxo 
de cristal; embalado 
individualmente em blister 
estéril. Apresentar registro 
do produto na Anvisa e 
Boas Práticas de 
Fabricação. Validade 
mínima de 2 anos 

333902 un 40 

 

R$ 87,77 
R$ 

14,90 
R$ 

3.510,80 
R$ 596,00 0,00% 
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31 

Cateter intravenoso 
periférico n.° 22 com 
dispositivo de segurança, 
indicado na  terapia  
intravenosa  periférica, 
para infusões de média 
duração,  constituído por: 
dispositivo de proteção de 
agulha autoacionável; 
agulha siliconizada com 
bisel biangulado e 
trifacetado; cateter (ou 
cânula) com biomaterial 
vialon; protetor de 
conjunto agulha/cateter; 
conector Luer-lock, 
translucido, codificado em 
cores e ranhuras para 
fixação; câmara de refluxo 
de cristal; embalado 
individualmente em blister 
estéril. Apresentar registro 
do produto na Anvisa e 
Boas Práticas de 
Fabricação. Validade 
mínima de 02 anos 

33904 un 150 

 

R$ 2,20 
R$ 

14,90 
R$ 330,00 

R$ 
2.235,00 

85,20% 
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32 

Cateter intravenoso 
periférico n.° 24 com 
dispositivo de segurança, 
indicado na terapia 
intravenosa periférica, 
para infusões de média 
duração, constituído por: 
dispositivo de proteção de 
agulha autoacionável; 
agulha siliconizada com 
bisel biangulado e 
trifacetado; cateter (ou 
cânula) com biomaterial 
vialon; protetor de 
conjunto agulha/cateter; 
conector Luer-lock, 
translucido, codificado em 
cores e ranhuras para 
fixação; câmara de refluxo 
de cristal; embalado 
individualmente em blister 
estéril. Apresentar registro 
do produto na Anvisa e 
Boas Práticas de 
Fabricação. Validade 
mínima de 2 anos 

333906 pct 40 

 

R$ 2,23 
R$ 

14,90 
R$ 89,20 R$ 596,00 85,00% 

33 

Cateter nasal, tipo óculos, 
estéril, adulto, com 
extensor de no mínimo 2,0 
m, com registro na 
ANVISA, embalado 
individualmente, prazo de 
validade maior que 2 
anos. 

292280 un. 840 

 

R$ 3,28 
R$ 

63,00 
R$ 

2.755,20 
R$ 

52.920,00 
94,80% 

34 

Cateter nasal, tipo óculos, 
estéril, infantil, com 
extensor de no mínimo 2,0 
m, com registro na 
ANVISA, embalado 
individualmente, prazo de 
validade maior que 2 anos. 

292279   100 

 

R$ 4,15 
R$ 

63,00 
R$ 415,00 

R$ 
6.300,00 

93,40% 
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35 
Clorexidina 2% Solução 
Aquosa , frasco 1 litro 

282666 un. 48 

 

R$ 29,67 
R$ 

15,68 
R$ 

1.424,16 
R$ 752,64 0,00% 

36 
Cloridrato de lidocaína 2% 
sem vasoconstritor - 
frasco/ampola de 20 ml 

330811 amp. 60 

 

R$ 5,77 R$ 8,40 R$ 346,20 R$ 504,00 31,30% 

37 
Cloridrato de lidocaína gel 
2% (20 mg/g) – c/ 30 g 

42815 un. 1020 

 

R$ 21,62 
R$ 

15,47 
R$ 

22.052,40 
R$ 

15.779,40 
0,00% 

38 
Colagenase 0,6Ui/g - 
Pomada dermatológica - 
bisnaga com 30 g 

284290 un. 900 

 

R$ 41,11 
R$ 

49,30 
R$ 

36.999,00 
R$ 

44.370,00 
16,60% 

39 

Colagenase com 
cloranfenicol 0,6Ui/g + 
0,01g/g - Pomada 
dermatológica - bisnaga 
com 30 g 

311772 un. 2400 

 

R$ 30,31 
R$ 

51,24 
R$ 

72.744,00 
R$ 

122.976,00 
40,80% 

40 

Coletor universal 80 ml, 
estéril - Recipiente para 
acondicionamento de 
material biológico, 
descartável, estéril, de 
polietileno cristal (ps) ou 
polipropileno branco 
(translúcido),  com tampa 
de rosca com boa vedação 
que impeça vazamento 

152449 un. 12000 

 

R$ 0,64 R$ 7,50 
R$ 

7.680,00 
R$ 

90.000,00 
91,50% 
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41 

Compressa cirúrgica 
campo operatório, 
algodão, 25 x 28 cm, 
estéril, em tecido 100% 
algodão, com camadas de 
gases fixadas entre si, 
boa absorção, inodora, 
não deve desprender 
partículas, isenta de 
impurezas, manchas, 
alvejante óptico e 
resíduos de amido, bom 
acabamento, com 
marcador radiopaco, com 
dispositivo para fixação na 
forma de alça, unidos ao 
corpo da  compressa, 20 
gramas, pré-lavada, 
embalado em material 
apropriado com barreira 
microbiana que permita a 
transferência asséptica, o 
produto devera atender 
que atenda a legislação 
vigente 

266904 un. 600 

 

R$ 11,21 
R$ 

169,74 
R$ 

6.726,00 
R$ 

101.844,00 
93,40% 

42 

Compressa Gaze cirúrgica 
estéril 7,5x7,5 cm. 100% 
algodão, em tecido tipo 
tela, com oito camadas, 5 
dobras e 13 fios. 
Embaladas com 10 
unidades em cada pacote. 
Apresentar dados de 
identificação do produto, 
tipo de esterilização, 
procedência, rep. técnico, 
data de fabricação, prazo 
de validade e nº do registro 
da Anvisa. Validade 
mínima de 2 anos 

313123 pct. 60000 

 

R$ 1,18 R$ 0,67 
R$ 

70.800,00 
R$ 

40.200,00 
0,00% 
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43 

Curativo antisséptico 
flexível, com filme plástico 
perfurado, compressa 
coberta por tecido 
especial de polietileno 
(tipo Band-Aid) - caixa c/ 
40 unidades 

151676 cx 192 

 

R$ 20,69 
R$ 

32,26 
R$ 

3.972,48 
R$ 

6.193,92 
35,90% 

44 
Curativo de fibras de 
alginato de cálcio - placa 
10x10 

332571 un. 100 

 

R$ 116,00 
R$ 

176,84 
R$ 

11.600,00 
R$ 

17.684,00 
34,40% 

45 
Curativo de hidrofibra - 
10x10 

318617 un.  80 
 

R$ 11,95 
R$ 

435,60 
R$ 956,00 

R$ 
34.848,00 

97,30% 

46 
Curativo de hidrofibra com 
prata estéril 10 x 10 cm 
(tipo Aquacel Ag+ Extra) 

265783 un. 200 

 

R$ 109,67 
R$ 

207,85 
R$ 

21.934,00 
R$ 

41.570,00 
47,20% 

47 

Curativo preenchido com 
carvão ativado e nitrato de 
prata, estéril, não 
aderente, recortável, 
dimensão aproximada de 
10 x 20 cm, embalagem 
individual 

260249 un. 550 

 

R$ 58,41 
R$ 

98,00 
R$ 

32.125,50 
R$ 

53.900,00 
40,40% 
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48 

Detergente enzimático 
para limpeza de artigos 
médicos hospitalares 
composto por 5 enzimas, 
protease, peptidase, 
amilase, celulase e lipase, 
detergente não iônico/ 
aniônico, ph neutro, 
biodegradável, não 
corrosivo para metais, 
para ser utilizado em 
temperatura ambiente ou 
aquecida para processos 
de limpeza manual ou 
automatizado, de ação 
rápida, volume de 1000 ml 
, diluição de 2,0 ml por litro, 
pouca formação de 
espuma, sem odor 
agressivo na forma 
concentrada ou diluída. O 
produto deve ser 
notificado na ANVISA. 
Validade mínima de 2 anos 

261149 un. 96 

 

R$ 141,39 
R$ 

102,20 
R$ 

13.573,44 
R$ 

9.811,20 
0,00% 

49 

Dispositivo para 
incontinência urinária 
masculina  (Uripen  ou  
similar)  n°  6, 
confeccionado em PVC 
atóxico e flexível e 
preservativo de puro látex. 
Indicado para pacientes 
com incontinência urinária 
ou que apresentem 
impossibilidade de 
remoção do leito. 

261129 un. 600 

 

R$ 5,36 
R$ 

15,80 
R$ 

3.216,00 
R$ 

9.480,00 
66,10% 
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50 

Dispositivo para 
incontinência urinária 
masculina (Uripen ou 
similar) n° 5, 
confeccionado em PVC 
atóxico e flexível e 
preservativo de puro látex. 
Indicado para pacientes 
com incontinência urinária 
ou que apresentem 
impossibilidade de 
remoção do leito. 

261128 un. 600 

 

R$ 5,36 
R$ 

15,80 
R$ 

3.216,00 
R$ 

9.480,00 
66,10% 

51 
Eletrodo descartável para 
ECG 

295030 un. 1800 

 

R$ 31,28 
R$ 

157,00 
R$ 

56.304,00 
R$ 

282.600,00 
80,10% 

52 
Enema pronto para uso - 
130ml 

269679 un. 30 
 

R$ 18,12 
R$ 

12,77 
R$ 543,60 R$ 383,10 0,00% 
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Envelope  para  
esterilização  10 cm X 25 
cm produzida em grau 
cirúrgico e recomendada 
para utilização em 
autoclaves de vapor 
saturado. Possui indicador 
químico de ciclo. 
Fabricados com composto 
de papel grau cirúrgico e 
filme laminado de poliéster 
e polipropileno, 
desenvolvido para garantir 
a barreira bacteriológica 
necessária para obtenção 
da  esterilidade do produto. 
Auto selante. Medidas: 10 
cm de largura por 25 cm de 
comprimento. Indicadores 
químicos que mudam de 
cor após entrar em contato 
com agente esterilizante 
nos processos de vapor 
saturado ou óxido de 
etileno. Selagem tripla. 
Registro da Anvisa, 
dimensão, Lote único, 
fabricação e validade 
impressos na embalagem. 

273811 un. 6000 

 

R$ 0,73 R$ 0,17 
R$ 

4.380,00 
R$ 

1.020,00 
0,00% 
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Envelope para 
esterilização 20 cm  X 40 
cm produzida em grau 
cirúrgico e recomendada 
para utilização em 
autoclaves de vapor 
saturado. Possui indicador 
químico de ciclo. 
Fabricados com composto 
de papel grau cirúrgico e 
filme laminado de poliéster 
e polipropileno, 
desenvolvido para garantir 
a barreira bacteriológica 
necessária para obtenção 
da esterilidade do produto. 
Auto selante Medidas: 20 
cm de largura por 40 cm de 
comprimento. Indicadores 
químicos que mudam de 
cor após entrar em contato 
com agente esterilizante 
nos processos de vapor 
saturado ou óxido de 
etileno. Selagem tripla. 
Registro da Anvisa, 
dimensão, Lote único, 
fabricação e validade 
impressos na embalagem. 
Validade mínima de 2 anos 

273826 un. 240 

 

R$ 1,06 R$ 0,55 R$ 254,40 R$ 132,00 0,00% 
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Envelope para 
esterilização 25 cm X  35 
cm produzida em grau 
cirúrgico e recomendada 
para utilização em 
autoclaves de vapor 
saturado. Possui indicador 
químico de ciclo. 
Fabricados com composto 
de papel grau cirúrgico e 
filme laminado de 
poliéster e polipropileno, 
desenvolvido para garantir 
a barreira bacteriológica 
necessária para obtenção 
da  esterilidade do 
produto. Auto selante. 
Medidas: 25 cm de largura 
por 35 cm de 
comprimento. Indicadores 
químicos que mudam de 
cor após entrar em 
contato com agente 
esterilizante nos 
processos de vapor 
saturado ou óxido de 
etileno. Selagem tripla. 
Registro da Anvisa, 
dimensão, Lote único, 
fabricação e validade 
impressos na embalagem. 
Validade mínima de 2 
ano. 

273829 un. 240 

 

R$ 0,78 R$ 0,60 R$ 187,20 R$ 144,00 0,00% 
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56 

Equipo macrogotas, com 
injetor lateral. Ponta 
perfurante adaptável 
contendo protetor. Câmara 
de  gotejamento rígida e 
transparente. Tubo flexível 
e transparente em PVC 
(mínimo 1,2m de 
comprimento). Regulador 
de fluxo clamp rolete para 
controle de fluxo com 
segurança. Conector luer 
macho universal com 
protetor. Embalado 
individualmente em papel 
grau cirúrgico e filme 
termoplástico. Estéril. 
Apirogênico. Na 
embalagem deverá estar 
impresso dados de 
identificação, tipo de 
esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo 
de validade e nº registro da 
Anvisa .Validade mínima 
de 2 anos 

328588 un. 1620 

 

  
R$ 

10,40 
R$ 0,00 

R$ 
16.848,00 

100,00% 

57 Escova c/ Clorexidina 2% 169695 un. 1080 
 

R$ 2,44 R$ 5,74 
R$ 

2.635,20 
R$ 

6.199,20 
57,50% 

58 

Esfigmomanômetro 
tamanho adulto, 
analógico, aneróide, fecho 
em velcro. Faixa de 
operação: até 300 mmHg, 
de braço, braçadeira em 
nylon 

300759 un. 50 

 

R$ 104,69 
R$ 

482,34 
R$ 

5.234,50 
R$ 

24.117,00 
78,30% 
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Esparadrapo impermeável 
medindo 05 cm de largura 
por 10 metros de 
comprimento, cor branca, 
confeccionado com tecido 
100% algodão, facilidade 
no rasgo,resina acrílica e 
adesiva a base de borra 
chá natural, com 
excelente adesão, isento 
de sujidades, enrolado em 
carrossel, em embalagem 
com dados  de 
identificação, procedência, 
data de validade, Lote 
único de fabricação e 
registro no Ministério da 
Saúde. 

1810065 un. 300 

 

R$ 9,51 
R$ 

275,60 
R$ 

2.853,00 
R$ 

82.680,00 
96,50% 

60 Estetoscópio adulto  277465 un. 30 
 

R$ 22,93 
R$ 

65,34 
R$ 687,90 

R$ 
1.960,20 

64,90% 

61 Estetoscópio infantil  295365 un 2 
 

R$ 14,79 
R$ 

136,50 
R$ 29,58 R$ 273,00 89,20% 

62 

Fibrinolisina 1 u/g + 
desoxirribonuclease 666 
u/g + cloranfenicol 10 
mg/g – pomada - bisnaga 
com 30 g. 

256118 un. 720 

 

R$ 69,06 
R$ 

64,11 
R$ 

49.723,20 
R$ 

46.159,20 
0,00% 

63 

Fio agulhado de nylon 
estéril 2-0 45 cm (agulha 
20mm 3/8) - caixa c/ 24 
fios 

3007130 cx. 20 

 

R$ 56,90 
R$ 

302,20 
R$ 

1.138,00 
R$ 

6.044,00 
81,20% 

64 

Fio agulhado de nylon 
estéril 3-0 45 cm (agulha 
20mm 3/8) - caixa c/ 24 
fios 

300716 cx. 20 

 

R$ 58,17 
R$ 

303,13 
R$ 

1.163,40 
R$ 

6.062,60 
80,80% 

65 

Fio agulhado de nylon 
estéril 4-0 45 cm (agulha 
20mm 3/8) – caixa c/ 24 
fios 

300719 cx. 20 

 

R$ 56,15 
R$ 

251,38 
R$ 

1.123,00 
R$ 

5.027,60 
77,70% 
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66 

Fita adesiva 
termossensível indicadora 
para autoclave 19 mm x 30 
m 

7520057 un. 72 

 

R$ 12,46 
R$ 

16,31 
R$ 897,12 

R$ 
1.174,32 

23,60% 

67 

Fita crepe adesiva 19 mm 
x 50 m (embalagem 
individual), de ótima 
adesão 

7520055 un. 600 

 

R$ 9,00 R$ 9,03 
R$ 

5.400,00 
R$ 

5.418,00 
0,30% 

68 

Fita hipoalergênica 
microporosa (permite que 
a pele respire) tamanho: 
100 mm x 10 m. 
Composição: rayon e 
poliéster não tecido, 
adesivo acrílico e uretano. 
Boa qualidade, permite 
boa aderência à pele. 
Apresentado em carretéis 
plásticos com capas 
plásticas de proteção com 
registro no Ministério da 
Saúde. Validade mínima 
de 2 anos 

00.26996 un. 360 

 

R$ 37,79 
R$ 

115,59 
R$ 

13.604,40 
R$ 

41.612,40 
67,30% 

69 

Fita hipoalergênica 
microporosa (permite que 
a pele respire) tamanho: 
25 mm x 10 m. 
Composição: rayon e 
poliéster não tecido, 
adesivo acrílico e uretano. 
Boa qualidade, permite 
boa aderência à pele. 
Apresentado em carretéis 
plásticos com capas 
plásticas de proteção com 
registro no Ministério da 
Saúde. Validade mínima 
de 2 anos 

7520015 un. 552 

 

R$ 8,31 
R$ 

36,28 
R$ 

4.587,12 
R$ 

20.026,56 
77,10% 
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Fita hipoalergênica 
microporosa (permite que 
a pele respire) tamanho: 
50 mm x 10 m. 
Composição: rayon e 
poliéster não tecido, 
adesivo acrílico e uretano. 
Boa qualidade, permite 
boa aderência à pele. 
Apresentado em carretéis 
plásticos com capas 
plásticas de proteção com 
registro no Ministério da 
Saúde. Validade mínima 
de 2 anos 

7520016 un. 552 

 

R$ 15,72 
R$ 

62,25 
R$ 

8.677,44 
R$ 

34.362,00 
74,70% 

71 

Gel para ECG. 
Embalagem de 1 litro, com 
propriedades hidratantes e 
super deslizante, inodoro, 
incolor, que não escorre, 
não gorduroso, isento de 
sal e álcool. Registro no 
Ministério da Saúde. 
Validade mínima de 2 anos 

295662 un. 180 

 

R$ 16,27 
R$ 

14,24 
R$ 

2.928,60 
R$ 

2.563,20 
0,00% 

72 

Hastes flexíveis com 
pontas de algodão - (tipo 
Cotonete) confeccionada 
em plástico inquebrável, 
com pontas de algodão 
que não soltam fiapos, 
com tratamento antigerme 
- caixa c/ 75 unidades 

1810209 cx. 180 

 

R$ 2,22 
R$ 

10,90 
R$ 399,60 

R$ 
1.962,00 

79,60% 

73 
Hidrogel com alginato – 
tubo com 85 g 

103528 un. 100 

 

R$ 34,86 
R$ 

213,39 
R$ 

3.486,00 
R$ 

21.339,00 
83,70% 

74 
Hipoclorito de Sódio - 1% 
-1000 ml 

298334 un. 60 

 

R$ 6,83 
R$ 

60,00 
R$ 409,80 

R$ 
3.600,00 

88,60% 
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75 

Indicador biológico, 
autocontido, para a 
monitoramento e 
avaliação dos ciclos de 
esterilização em 
autoclaves a vapor; de 
121 a 134 graus C, com 
tempo de incubação de 24 
horas;  o indicador deve 
ser incubado de 55 a 60 
graus Celsius, em ampola 
de plástico com diâmetro 
aproximado de 8,4 mm, 
contendo uma população 
de esporos de Geobacilus 
stearothermophilus ATCC 
7953; com no mínimo 
100.000 esporos secos, 
embebidas no portador, 
dentro da ampola plástica 
contem uma ampola de 
vidro quebrável com caldo 
nutriente e indicador de 
pH, com tampa permeável 
ao vapor e com filtro 
hidrofóbico; com campo 
para identificação, 
indicador químico externo 
indicativo de que as 
ampolas foram 
processadas, acompanha 
manual de instrução em 
língua portuguesa, com 
certificado de qualidade 
assegurada, com validade 
mínima 2 anos, 
acondicionado em 
embalagem apropriada, 
rotulo com Lote único e 
data de 
fabricação/validade 

278744 un. 300 

 

R$ 44,58 
R$ 

60,12 
R$ 

13.374,00 
R$ 

18.036,00 
25,80% 

76 

Kit inalação adulto 
completo: (Micro 
nebulizador – cabeçote, 
anteparo e recipiente; 01 
máscara; 01 tubo de ar; 
01 elástico; desmontável; 
atóxico) 

311464 cx. 360 

 

R$ 29,85 
R$ 

42,00 
R$ 

10.746,00 
R$ 

15.120,00 
28,90% 

77 

Kit inalação infantil 
completo: (Micro 
nebulizador – cabeçote, 
anteparo e recipiente; 01 
máscara; 01 tubo de ar; 
01 elástico; desmontável; 
atóxico) 

311465 un. 120 

 

R$ 17,97 
R$ 

42,00 
R$ 

2.156,40 
R$ 

5.040,00 
57,20% 
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Kit Papanicolau tamanho 
G - contendo especulo 
vaginal descartável 
escova cervical, espátula 
de madeira tipo Ayres e 
lâmina de vidro, luvas e 
porta lâmina em papelão. 
Embalagem esterilizada 
em polietileno. Validade 
mínima de 2 anos 

301634 um. 500 

 

R$ 4,31 
R$ 

57,97 
R$ 

2.155,00 
R$ 

28.985,00 
92,60% 

79 

Kit Papanicolau tamanho 
M - contendo especulo 
vaginal descartável 
escova cervical, espátula 
de madeira tipo Ayres e 
lâmina de vidro, luvas e 
porta lâmina em papelão. 
Embalagem esterilizada 
em polietileno. Validade 
mínima de 2 anos 

301633 un. 1440 

 

R$ 4,60 
R$ 

59,97 
R$ 

6.624,00 
R$ 

86.356,80 
92,30% 

80 

Kit Papanicolau tamanho 
P - contendo especulo 
vaginal descartável 
escova cervical, espátula 
de madeira tipo Ayres e 
lâmina de vidro, luvas e 
porta lâmina em papelão. 
Embalagem esterilizada 
em polietileno. Validade 
mínima de 2 anos 

301632 un. 2400 

 

R$ 3,98 
R$ 

57,86 
R$ 

9.552,00 
R$ 

138.864,00 
93,10% 
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Lâmina bisturi em aço 
inox nº 15, caixa c/ 100 
unidades, embaladas 
individualmente em papel 
laminado, esterilizados em 
raio gama cobalto 60 c/ 
registro Ministério da 
Saúde. Validade mínima 
de 2 anos 

305160 cx. 180 

 

R$ 47,60 R$ 3,55 
R$ 

8.568,00 
R$ 639,00 0,00% 

82 

Lâmina bisturi em aço 
inox nº 23, caixa c/ 100 
unidades, embaladas 
individualmente em papel 
laminado, esterilizados em 
raio gama  cobalto   60 c/ 
registro Ministério da 
Saúde. Validade mínima 
de 2 anos 

305166 cx. 180 

 

R$ 47,71 R$ 3,55 
R$ 

8.587,80 
R$ 639,00 0,00% 

83 

Lâmina bisturi em aço 
inox nº 24, caixa c/ 100 
unidades, embaladas 
individualmente em papel 
laminado, esterilizados em 
raio gama cobalto 60 c/ 
registro Ministério da 
Saúde. Validade mínima 
de 2 anos 

305167 cx. 240 

 

R$ 47,18 R$ 3,55 
R$ 

11.323,20 
R$ 852,00 0,00% 

84 

Lençol Hospitalar 
descartável 100% fibras 
naturais – rolo 50 cm x 70 
m 

129462 um  1000 

 

R$ 10,78 
R$ 

107,50 
R$ 

10.780,00 
R$ 

107.500,00 
90,00% 

85 

Lençol Hospitalar 
descartável 100% fibras 
naturais – rolo 50 cm x 50 
m 

129461 un. 1200 

 

R$ 9,73 
R$ 

77,87 
R$ 

11.676,00 
R$ 

93.444,00 
87,50% 

86 

Loção cremosa hidratante 
com óleo de girassol e 
vitaminas A e E – frasco 
200 ml 

372110 fr. 1680 

 

R$ 22,55 
R$ 

131,41 
R$ 

37.884,00 
R$ 

220.768,80 
82,80% 
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Luva cirúrgica estéril Nº 
6,5 – confeccionada em 
látex natural, textura 
uniforme, formato 
anatômico, com alta 
sensibilidade tátil, boa 
elasticidade e resistente a 
tração. Acondicionada em 
invólucro interno com 
dobras para abertura 
asséptica, dobradas 
conforme padrão 
hospitalar; com indicativos 
da mão direita e da mão 
esquerda e numeração. 
Envelopada aos pares em 
embalagem de papel grau 
cirúrgico. Resistente à 
tração, atóxica, 
hipoalergênica. 
Apresentar dados de 
identificação do produto, 
tipo de esterilização, 
procedência, data de 
fabricação, prazo de 
validade nº Lote único e 
registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 
anos. 

174673 par 1800 

 

R$ 1,99 R$ 1,35 
R$ 

3.582,00 
R$ 

2.430,00 
0,00% 
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Luva cirúrgica estéril Nº 
7,0 – confeccionada em 
látex natural, textura 
uniforme, formato 
anatômico, com alta 
sensibilidade tátil, boa 
elasticidade e resistente a 
tração. Acondicionada em 
invólucro interno com 
dobras para abertura 
asséptica, dobradas 
conforme padrão 
hospitalar; com indicativos 
da mão direita e da mão 
esquerda e numeração. 
Envelopada aos pares em 
embalagem   de   papel   
grau cirúrgico. Resistente        
à        tração,      atóxica, 
hipoalergênica. 
Apresentar dados de 
identificação do produto, 
tipo de esterilização, 
procedência, data de 
fabricação, prazo de 
validade nº Lote único e 
registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 
anos. Caixa com 30 pares 

174674 par 1800 

 

R$ 1,81 R$ 1,35 
R$ 

3.258,00 
R$ 

2.430,00 
0,00% 
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Luva cirúrgica estéril Nº 
7,5 – confeccionada em 
látex natural, textura 
uniforme, formato 
anatômico, com alta 
sensibilidade tátil, boa 
elasticidade e resistente a 
tração. Acondicionada em 
invólucro interno com 
dobras para abertura 
asséptica, dobradas 
conforme padrão 
hospitalar; com indicativos 
da mão direita e da mão 
esquerda e numeração. 
Envelopada aos pares em 
embalagem de papel grau 
cirúrgico. Resistente à 
tração, atóxica, 
hipoalergênica. 
Apresentar dados de 
identificação do produto, 
tipo de esterilização, 
procedência, data de 
fabricação, prazo de 
validade nº Lote único e 
registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 
anos.  

174675 par 1800 

 

R$ 1,75 R$ 1,35 
R$ 

3.150,00 
R$ 

2.430,00 
0,00% 
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Luva cirúrgica estéril Nº 
8,0 – confeccionada em 
látex natural, textura 
uniforme, formato 
anatômico, com alta 
sensibilidade tátil, boa 
elasticidade e resistente a 
tração. Acondicionada em 
invólucro interno com 
dobras para abertura 
asséptica, dobradas 
conforme padrão 
hospitalar; com indicativos 
da mão direita e da mão 
esquerda e numeração. 
Envelopada aos pares em 
embalagem de papel grau 
cirúrgico. Resistente à 
tração, atóxica, 
hipoalergênica. 
Apresentar dados de 
identificação do produto, 
tipo de esterilização, 
procedência, data de 
fabricação, prazo de 
validade nº Lote único e 
registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 
anos.  

174675 par 300 

 

R$ 1,76 R$ 1,35 R$ 528,00 R$ 405,00 0,00% 

91 

Luva descartável, de vinil, 
hipoalergênica, sem 
amido. 100 Unidades. 
Tam M 

242331 cx 50 

 

R$ 15,67 
R$ 

70,00 
R$ 783,50 

R$ 
3.500,00 

77,60% 

92 

Luva descartável, de vinil, 
hipoalergênica, sem 
amido. 100 Unidades. 
Tam G 

242332 cx. 50 

 

R$ 11,64 
R$ 

70,00 
R$ 582,00 

R$ 
3.500,00 

83,40% 
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Luvas descartáveis, látex, 
de borracha natural, 
ambidestra, com pó, 
procedimentos não 
cirúrgicos, TAMANHO G, 
com registro na Anvisa, 
devendo conter prazo de 
validade não inferior a 03 
anos – caixa c/ 100 
unidades 

292924 cx. 700 

 

R$ 15,65 
R$ 

240,00 
R$ 

10.955,00 
R$ 

168.000,00 
93,50% 

94 

Luvas descartáveis, látex, 
de borracha natural, 
ambidestra, com pó, 
procedimentos não 
cirúrgicos, TAMANHO M, 
com registro na Anvisa, 
devendo conter prazo de 
validade não inferior a 03 
anos – caixa c/ 100 
unidades 

292923 cx. 700 

 

R$ 18,18 
R$ 

240,00 
R$ 

12.726,00 
R$ 

168.000,00 
92,40% 

95 

Luvas descartáveis, látex, 
de borracha natural, 
ambidestra, com pó, 
procedimentos não 
cirúrgicos, TAMANHO P, 
com registro na Anvisa, 
devendo conter prazo de 
validade não inferior a 03 
anos – caixa c/ 100 
unidades 

00.31364 cx. 800 

 

R$ 28,00 
R$ 

240,00 
R$ 

22.400,00 
R$ 

192.000,00 
88,30% 
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Luvas descartáveis, látex, 
de borracha natural, 
ambidestra, com pó, 
procedimentos não 
cirúrgicos, TAMANHO PP, 
com registro na Anvisa, 
devendo conter prazo de 
validade não inferior a 03 
anos – caixa c/ 100 
unidades 

273833 cx. 100 

 

R$ 18,63 
R$ 

85,50 
R$ 

1.863,00 
R$ 

8.550,00 
78,20% 

97 

Máscaras descartável, 
modelo PFF2 N95, 
branca, com tira metálica 
para ajustar o contorno do 
nariz, tiras elásticas para 
prender atrás da orelha, 
com registro na Anvisa, 
devendo conter prazo de 
validade não inferior a 03 
anos 

328663 un. 10000 

 

R$ 1,50 R$ 8,50 
R$ 

15.000,00 
R$ 

85.000,00 
82,40% 

98 

Máscaras, branca, tipo 
cirúrgica, tripla, com 
elástico, atóxica, 
hipoalergênica, não estéril, 
descartável, com registro 
na Anvisa, devendo conter 
prazo de validade não 
inferior a 03 anos - caixa c/ 
50 unidades 

333677 cx. 15000 

 

R$ 13,11 
R$ 

23,70 
R$ 

196.650,00 
R$ 

355.500,00 
44,70% 

99 
Óleo de girassol – 
cicatrizante e curativo – 
frasco 200 ml 

139296 un. 960 

 

R$ 22,10 
R$ 

89,70 
R$ 

21.216,00 
R$ 

86.112,00 
75,40% 
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100 

Otoscópio clínico, fibra 
ótica, portátil, alimentação 
por pilhas. Características 
adicionais: lâmpada 
halógena, jogo de 
espéculos reutilizáveis, 
zoom óptico: aumento em 
cerca de 3,5 vezes 

269893 un. 60 

 

R$ 843,55 
R$ 

2.088,72 
R$ 

50.613,00 
R$ 

125.323,20 
59,60% 

101 Oxímetro de dedo adulto  172882 un  30 
 

R$ 85,14 
R$ 

210,00 
R$ 

2.554,20 
R$ 

6.300,00 
59,50% 

102 

Solução com polihexanida 
0,1% não esteril aquosa - 
composta de água 
purificada,derivado 
betaínico 0,1% e 
polihexanida a 0,1%, com 
finalidade de higienizacao 
da pele, limpeza de feridas 
e hidratação, pronto uso - 
tipo: Piesana PHMB 
Solução 

320611 un  100 

 

R$ 103,82 
R$ 

135,88 
R$ 

10.382,00 
R$ 

13.588,00 
23,60% 

103 
PVPI Tópico – 
Iodopolividona 10% - 
Solução aquosa 1 litro 

169743 un. 180 

 

R$ 31,30 
R$ 

41,30 
R$ 

5.634,00 
R$ 

7.434,00 
24,20% 

104 

Saco de lixo branco para 
material infectante 100 
litros medida mínima 75 x 
105 cm, capacidade até 
20 kg - pacote com 100 
unidades. 

328908 un. 144 

 

R$ 56,62 
R$ 

1.250,00 
R$ 

8.153,28 
R$ 

180.000,00 
95,50% 

105 

Saco de lixo branco para 
material infectante 30 
litros, medida mínima 59 x 
62 cm, capacidade até 06 
kg - pacote com 100 
unidades. 

328906 un. 144 

 

R$ 30,50 
R$ 

265,00 
R$ 

4.392,00 
R$ 

38.160,00 
88,50% 
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Scalp Nº 19, cateter para 
infusão venosa com 
agulha de bisel trifacetado, 
com asas leves e flexíveis 
dotadas de um exclusivo 
dispositivo de encaixe, 
garantindo firme 
empunhadura,  perfeita 
conexão das partes, tubo 
de vinil    leve,    flexível    e  
transparente, conector   
luer-lock   cônico   e   
rígido, assegurando 
perfeita conexão com 
seringas ou equipo de bico 
macho e seringas ou 
dispositivos luer-lock, 
esterilizado a oxido de 
etileno, embalado 
individualmente em papel 
grau cirúrgico, constando 
externamente os dados de 
identificação e 
procedência, fabricação, 
Lote único e esterilização e 
Registro no MS, 
procedência nacional. 
Validade mínima de 2 
anos. Caixa com 100 
unidades 

300673 un. 600 

 

R$ 35,50 
R$ 

213,45 
R$ 

21.300,00 
R$ 

128.070,00 
83,40% 
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Scalp Nº 21, cateter para 
infusão venosa com 
agulha de bisel trifacetado, 
com asas leves e flexíveis 
dotadas de um exclusivo 
dispositivo de encaixe, 
garantindo firme  
empunhadura, perfeita 
conexão das partes, tubo 
de vinil leve, flexível e 
transparente, conector 
luer-lock cônico e rígido, 
assegurando perfeita 
conexão com seringas ou 
equipo de bico macho e 
seringas ou dispositivos 
luer-lock, esterilizado a 
oxido de etileno, embalado 
individualmente em papel 
grau cirúrgico, constando 
externamente os dados de 
identificação e 
procedência, fabricação, 
Lote único e esterilização e 
Registro no MS, 
procedência nacional. 
Validade mínima de 2 
anos. Caixa com 100 
unidades 

300674 un. 840 

 

R$ 34,83 
R$ 

168,83 
R$ 

29.257,20 
R$ 

141.817,20 
79,40% 
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Scalp Nº 23, cateter para 
infusão venosa com 
agulha de bisel trifacetado, 
com asas leves e flexíveis 
dotadas de um exclusivo 
dispositivo de encaixe, 
garantindo firme  
empunhadura, perfeita 
conexão das partes, tubo 
de vinil leve, flexível e 
transparente, conector 
luer-lock cônico e rígido, 
assegurando perfeita 
conexão com seringas ou 
equipo de bico macho e 
seringas ou dispositivos 
luer-lock, esterilizado     a     
oxido     de   etileno, 
embalado   
individualmente   em  papel 
grau cirúrgico, constando 
externamente os dados de 
identificação e 
procedência, fabricação, 
Lote único e esterilização e 
Registro no MS, 
procedência nacional. 
Validade mínima de 2 
anos. Caixa com 100 
unidades 

300675 un. 1620 

 

R$ 34,83 
R$ 

168,77 
R$ 

56.424,60 
R$ 

273.407,40 
79,40% 
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Scalp Nº 25, cateter para 
infusão venosa com 
agulha de bisel trifacetado, 
com asas leves e flexíveis 
dotadas de um exclusivo 
dispositivo de encaixe, 
garantindo firme  
empunhadura, perfeita 
conexão das partes, tubo 
de vinil leve, flexível e 
transparente, conector 
luer-lock cônico e rígido, 
assegurando perfeita 
conexão com seringas ou 
equipo de bico macho e 
seringas ou dispositivos 
luer-lock, esterilizado a 
oxido de etileno, embalado 
individualmente em papel 
grau cirúrgico, constando 
externamente os dados de 
identificação e 
procedência, fabricação, 
Lote único e esterilização e 
Registro no MS, 
procedência nacional. 
Validade mínima de 2 
anos. Caixa com 100 
unidades 

300676 un. 960 

 

R$ 34,83 
R$ 

265,55 
R$ 

33.436,80 
R$ 

254.928,00 
86,90% 

110 

Spray barreira - Película 
Protetora sem Ardor 
(PPSA) é uma solução 
polimérica que forma uma 
película uniforme e 
transparente quando 
aplicada na pele,50 ml,  
tipo BRAVA 

281975 un  50 

 

R$ 266,23 
R$ 

544,02 
R$ 

13.311,50 
R$ 

27.201,00 
51,10% 
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Seringa descartável sem 
agulha 10 ml Luer Slip, 
Aplicação: uso hospitalar, 
Material: polipropileno ou 
outro material plástico, 
Características Adicionais: 
estéril, apirogênica, 
procedência,  data de 
fabricação,  prazo de 
validade nº Lote único e 
registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2  
anos. Transparente, 
seringa de corpo reto, 
siliconizado, parede de 
espessura uniforme, 
permitindo deslize suave 
do êmbolo, ponta 
conectora, embalagem 
individual. Apresentar 
dados de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização. 

295588 un. 33600 

 

R$ 0,65 R$ 2,56 
R$ 

21.840,00 
R$ 

86.016,00 
74,60% 
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Seringa descartável sem 
agulha 20 ml Luer Slip, 
Aplicação: uso hospitalar, 
Material: polipropileno ou 
outro material plástico, 
Características Adicionais: 
estéril, apirogênica, 
procedência, data de 
fabricação, prazo de 
validade nº Lote único e 
registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 
anos. Transparente, 
seringa de corpo reto, 
siliconizado, parede de 
espessura uniforme, 
permitindo deslize suave 
do êmbolo, ponta 
conectora, embalagem 
individual. Apresentar 
dados de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização. 

295593 un. 33600 

 

R$ 0,99 R$ 6,90 
R$ 

33.264,00 
R$ 

231.840,00 
85,70% 
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Seringa descartável sem 
agulha 3 ml Luer Slip, 
Aplicação: uso hospitalar, 
Material: polipropileno ou 
outro material plástico, 
Características Adicionais: 
estéril, apirogênica, 
procedência, data de 
fabricação, prazo de 
validade nº Lote único e 
registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 
anos. Transparente, 
seringa de corpo reto, 
siliconizado, parede de 
espessura uniforme, 
permitindo deslize suave 
do êmbolo, ponta 
conectora, embalagem 
individual. Apresentar 
dados de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização. 

295579 un. 33600 

 

R$ 0,40 R$ 1,47 
R$ 

13.440,00 
R$ 

49.392,00 
72,80% 

mailto:licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br
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Seringa descartável sem 
agulha 5 ml Luer Slip, 
Aplicação: uso hospitalar, 
Material: polipropileno ou 
outro material plástico, 
Características Adicionais:       
estéril,       apirogênica, 
procedência,  data de 
fabricação,  prazo de 
validade nº Lote único e 
registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 
anos. Transparente, 
seringa de corpo reto, 
siliconizado, parede de 
espessura uniforme, 
permitindo deslize suave 
do êmbolo, ponta 
conectora, embalagem 
individual. Apresentar 
dados de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização. 

295583 un. 33600 

 

R$ 0,39 R$ 1,93 
R$ 

13.104,00 
R$ 

64.848,00 
79,80% 

115 

Solução de glicose a 5% + 
Cloreto de Sódio a 0,9% - 
500 ml. Solução estéril. 
Validade no mínimo de 2 
anos 

134820 un. 150 

 

R$ 5,77 R$ 8,50 R$ 865,50 
R$ 

1.275,00 
32,10% 

116 

Solução isotônica de 
glicose a 5% - 500 ml. 
Solução estéril. Validade 
no mínimo de 2 anos 

134814 un. 150 

 

R$ 6,63 R$ 8,17 R$ 994,50 
R$ 

1.225,50 
18,80% 
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Solução Ringer com 
Lactato (cloreto de sódio 6 
mg/mL, cloreto de 
potássio 0,3 mg/mL, 
cloreto de cálcio 0,2 
mg/mL e lactato de sódio 
3,1 mg/mL): frasco de 
plástico transparente com 
500 mL   

134824 un 30 

 

R$ 4,82 R$ 8,48 R$ 144,60 R$ 254,40 43,20% 

118 

Sonda Foley N° 10, 2 vias 
com balão, confeccionada 
em borracha natural, 
siliconizado, com anti-
incrustante, ponta 
proximal arredondada, 
com dois orifícios 
grandes, arredondados, 
lisos. Estéril em 
embalagem individual. 
Apresentar dados de 
identificação do produto, 
tipo de esterilização, 
procedência, data de 
fabricação, prazo de 
validade nº Lote único e 
registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 
anos 

333963 un. 120 

 

R$ 4,03 
R$ 

51,00 
R$ 483,60 

R$ 
6.120,00 

92,10% 

mailto:licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br
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Sonda Foley N° 12, 2 vias 
com balão, confeccionada 
em borracha natural, 
siliconizado, com anti-
incrustante, ponta 
proximal arredondada, 
com dois orifícios grandes, 
arredondados, lisos. 
Estéril em embalagem 
individual. Apresentar 
dados de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo 
de validade nº Lote único e 
registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 anos 

333964 un. 120 

 

R$ 3,65 
R$ 

51,00 
R$ 438,00 

R$ 
6.120,00 

92,80% 

120 

Sonda Foley N° 14, 2 vias 
com balão, confeccionada 
em borracha natural, 
siliconizado, com anti-
incrustante, ponta 
proximal arredondada, 
com dois orifícios grandes, 
arredondados, lisos. 
Estéril em embalagem 
individual. Apresentar 
dados de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo 
de validade nº Lote único e 
registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 anos 

333965 un. 540 

 

R$ 4,35 
R$ 

51,00 
R$ 

2.349,00 
R$ 

27.540,00 
91,50% 
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Sonda Foley N° 16, 2 vias 
com balão, confeccionada 
em borracha natural, 
siliconizado, com anti-
incrustante, ponta 
proximal arredondada, 
com dois orifícios grandes, 
arredondados, lisos. 
Estéril em embalagem 
individual. Apresentar 
dados de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo 
de validade nº Lote único e 
registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 anos 

333966 un. 960 

 

R$ 6,41 
R$ 

51,00 
R$ 

6.153,60 
R$ 

48.960,00 
87,40% 

122 

Sonda Foley N° 18, 2 vias 
com balão, confeccionada 
em borracha natural, 
siliconizado, com anti-
incrustante, ponta 
proximal arredondada, 
com dois orifícios 
grandes, arredondados, 
lisos. Estéril em 
embalagem individual. 
Apresentar dados de 
identificação do produto, 
tipo de esterilização, 
procedência, data de 
fabricação, prazo de 
validade nº Lote único e 
registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 
anos 

333967 um. 960 

 

R$ 5,05 
R$ 

51,00 
R$ 

4.848,00 
R$ 

48.960,00 
90,10% 
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Sonda Foley N° 20, 2 vias 
com balão, confeccionada 
em borracha natural, 
siliconizado, com anti-
incrustante, ponta 
proximal arredondada, 
com dois orifícios 
grandes, arredondados, 
lisos. Estéril em 
embalagem individual. 
Apresentar dados de 
identificação do produto, 
tipo de esterilização, 
procedência, data de 
fabricação, prazo de 
validade nº Lote único e 
registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 
anos 

333968 un. 960 

 

R$ 4,35 
R$ 

51,00 
R$ 

4.176,00 
R$ 

48.960,00 
91,50% 

124 

Sonda Foley N° 22, 2 vias 
com balão, confeccionada 
em borracha natural, 
siliconizado, com anti-
incrustante, ponta 
proximal arredondada, 
com dois orifícios 
grandes, arredondados, 
lisos. Estéril em 
embalagem individual. 
Apresentar dados de 
identificação do produto, 
tipo de esterilização, 
procedência, data de 
fabricação, prazo de 
validade nº Lote único e 
registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 
anos 

333969 un. 540 

 

R$ 3,39 
R$ 

51,00 
R$ 

1.830,60 
R$ 

27.540,00 
93,40% 
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Sonda Foley N° 24, 2 vias 
com balão, confeccionada 
em borracha natural, 
siliconizado, com anti-
incrustante, ponta 
proximal arredondada, 
com dois orifícios grandes, 
arredondados, lisos. 
Estéril em embalagem 
individual. Apresentar 
dados de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo 
de validade nº Lote único e 
registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 anos 

333970 un. 100 

 

R$ 4,34 
R$ 

51,00 
R$ 434,00 

R$ 
5.100,00 

91,50% 

126 

Sonda Foley N° 8, 2 vias 
com balão, confeccionada 
em borracha natural, 
siliconizado, com anti-
incrustante, ponta 
proximal arredondada, 
com dois orifícios 
grandes, arredondados, 
lisos. Estéril em 
embalagem individual. 
Apresentar dados de 
identificação do produto, 
tipo de esterilização, 
procedência, data de 
fabricação, prazo de 
validade nº Lote único e 
registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 
anos 

333962 un. 120 

 

R$ 7,40 
R$ 

51,00 
R$ 888,00 

R$ 
6.120,00 

85,50% 
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Sonda uretral descartável 
Nº 08, confeccionada em 
PVC atóxico e flexível, 
possui conector c/tampa e 
dispõem de orifícios 
cuidadosamente 
elaborados para não 
causar desconforto ao 
paciente. Embalada em 
papel grau cirúrgico e 
esterilizadas a gás oxido 
de etileno. Procedência 
Nacional.Apresentar 
dados de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo 
de validade nº Lote único 
e registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 
anos. 

156592 un. 9600 

 

R$ 0,70 R$ 4,51 
R$ 

6.720,00 
R$ 

43.296,00 
84,50% 

mailto:licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000 

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331 

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br 

 
 

 

128 

Sonda uretral descartável 
Nº 10, confeccionada em 
PVC atóxico e flexível, 
possui conector c/tampa e 
dispõem de orifícios 
cuidadosamente 
elaborados para não 
causar desconforto ao 
paciente. Embalada em 
papel grau cirúrgico e 
esterilizadas a gás oxido 
de etileno. Procedência 
Nacional. Apresentar 
dados de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo 
de validade nº Lote único 
e registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 
anos. 

156593 un. 3600 

 

R$ 0,77 R$ 4,67 
R$ 

2.772,00 
R$ 

16.812,00 
83,50% 
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Sonda uretral descartável 
Nº 12, confeccionada em 
PVC atóxico e flexível, 
possui conector c/tampa e 
dispõem de orifícios 
cuidadosamente 
elaborados para não 
causar desconforto ao 
paciente. Embalada em 
papel grau cirúrgico e 
esterilizadas a gás oxido 
de etileno. Procedência 
Nacional. Apresentar 
dados de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo 
de validade nº Lote único 
e registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 
anos. 

156594 un. 6120 

 

R$ 0,74 R$ 4,79 
R$ 

4.528,80 
R$ 

29.314,80 
84,60% 
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Sonda uretral descartável 
Nº 14, confeccionada em 
PVC atóxico e flexível, 
possui conector c/tampa e 
dispõem de orifícios 
cuidadosamente 
elaborados para não 
causar desconforto ao 
paciente. Embalada em 
papel grau cirúrgico e 
esterilizadas a gás oxido 
de etileno. Procedência 
Nacional. Apresentar 
dados de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo 
de validade nº Lote único 
e registro da ANVISA. 
Validade mínima de 2 
anos 

156622 un. 1680 

 

R$ 0,83 R$ 5,01 
R$ 

1.394,40 
R$ 

8.416,80 
83,40% 

131 

Soro Fisiológico 0,9% 100 
ml (frasco). Solução 
estéril. Validade no 
mínimo de 2 anos 

170997 un. 4200 

 

R$ 6,83 R$ 7,37 
R$ 

28.686,00 
R$ 

30.954,00 
7,30% 

132 

Soro Fisiológico 0,9% 250 
ml (frasco). Solução 
estéril. Validade no 
mínimo de 2 anos 

170998 un. 2160 

 

R$ 13,05 R$ 6,33 
R$ 

28.188,00 
R$ 

13.672,80 
0,00% 

133 

Soro Fisiológico 0,9% 500 
ml (frasco). Solução 
estéril. Validade no 
mínimo de 2 anos 

171017 un. 2400 

 

R$ 13,67 R$ 7,66 
R$ 

32.808,00 
R$ 

18.384,00 
0,00% 

134 
Sulfadiazina de prata 1% 
creme dermatológico – 
bisnaga 50 g 

140751 un. 684 

 

R$ 36,08 
R$ 

27,20 
R$ 

24.678,72 
R$ 

18.604,80 
0,00% 

135 Termômetro clínico digital 295357 un. 100 
 

R$ 13,91 
R$ 

157,30 
R$ 

1.391,00 
R$ 

15.730,00 
91,20% 
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136 
Touca descartável - 
pacote com 100 unidades 

00.96466 un. 7200 

 

R$ 16,28 
R$ 

21,00 
R$ 

117.216,00 
R$ 

151.200,00 
22,50% 

137 
Umidificador de oxigênio 
com rosca, 250 ml  

307790 un  20 

 

R$ 12,03 
R$ 

189,63 
R$ 240,60 

R$ 
3.792,60 

93,70% 

138 Vaselina liquida - 100ml 6260238 fr. 40 
 

R$ 6,89 
R$ 

26,22 
R$ 275,60 

R$ 
1.048,80 

73,70% 

 Valor total referencial: R$ 1.639.016,90 

 Valor total SIMPRO: R$ 5.814.136,11 

 Percentual geral de desconto: 71,81% 

 

 

1.1. - VALOR DE REFERÊNCIA ESTIMADO 

1.1.1 - Estima-se o valor global desta licitação em0R$ 1.639.016,90 ( três milhões, cento e vinte e cinco mil, 

quatrocentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos). 

02 - PERÍODO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 - A contar da assinatura do contrato, pelo período de 12 (doze) meses. 

03 -DA FORMA E LOCAL DE ENTREGA: 

3.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, de acordo com as necessidades, no Almoxarifado da 

Secretaria Municipal de Saúde, sita à Rua Suaidan Abud, nº 221 – Centro, no Município de Laranjal Paulista-SP, em até 

07 (sete) dias corridos, contados a partir do pedido, nas quantidades e condições estipuladas no momento da aquisição 

e nas especificações estabelecidas nos Anexos I deste edital. 

3.1.1 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no local indicado no item 3.1, correndo por conta da Contratada 

as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 

fornecimento. 

3.1.2.As entregas não deverão ultrapassar o dia e horário informados nas programações, sujeitando à empresa 

fornecedora as penalidades cabíveis. 

3.1.3.Fica reservado à Administração do Município de Laranjal Paulista, o direito de alterar a programação até 24 (vinte 

quatro) horas antes do prazo de entrega dos materiais, nas datas estipuladas na programação. 
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Na falta dos materiais estabelecidos na programação, cabe ao fornecedor comunicar à Administração do Município de 

Laranjal Paulista, por escrito, por telefone ou e-mail, a falta e o motivo, até às 8h00min do dia anterior ao da entrega dos 

produtos. 

3.2 - Os produtos deverão ser entregues em embalagens adequadas, entendendo-se como tal àquelas que acondicionam 

devidamente o produto ou outros acondicionamentos similares, que correspondam efetivamente à apresentação daquele 

produto, que correspondam efetivamente à apresentação do produto registrado no Ministério da Saúde. 

3.1.2.As entregas não deverão ultrapassar o dia e horário informados nas programações, sujeitando à empresa 

fornecedora as penalidades cabíveis. 

4 DA REPOSIÇÃO DO MATERIAL 

O fornecedor deverá se comprometer a substituir ou repor o produto, quando: 

- houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à deterioração; 

- O produto não atender às especificações deste edital; 

- O produto apresentar qualquer alteração antes do vencimento (validade). 

Em caso de troca do produto, todos os custos de armazenagem que incluem carga, descarga e 

movimentação de estoque relativo ao período, deverão ser pagos pelo fornecedor. 

 

5 - JUSTIFICATIVA: 

Faz-se necessária as aquisições em tela, para garantir o tratamento medicamentoso aos pacientes em 

acompanhamento/tratamento médico ou medicamentos de alto custo. 

A utilização do desconto sobra a tabela simpro é a forma mais adequada, pois o número de medicamentos 

existentes é extremamente elevado, assim o desconto tendo como parâmetro a referida tabela atenderá o maior 

número de medicamentos possível e suprirá a maior parte das eventualidades. 

Vale ressaltar que a aquisição destes itens faz-se recompor para sanar e melhorar, ainda mais, a qualidade dos 

serviços ofertados ao cidadão, humanizando assim a Secretaria Municipal de Saúde deste município. 

Tendo em vista que o Município não consegue prever o quantitativo de materiais necessários para atender a 

Secretaria Municipal de Saúde. Sendo assim, o quantitativo pode eventualmente sofrer algumas alterações, o 

que impediria neste caso, o acúmulo de produtos no estoque, e/ou, ainda, gastos onerosos desnecessários. 

Justifica-se então, a implementação de um registro de preço destes produtos. 
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Diante do exposto faz-se necessária a aquisição dos materiais para atendimento à população no SUS pelo 

período de 12 ( DOZE ) MESES. 

6 - AGENTE GESTOR DO CONTRATO: Secretária Municipal da Saúde 

7 - AGENTE FISCALIZADOR DO CONTRATO: Gisele Orsi Bellotto 

8 - METODOLOGIA: 

O critério de aceitação das propostas será o de MENOR PREÇO (MAIOR DESCONTO) POR LOTE ÚNICO, levando-se 

ainda em consideração as especificações do objeto bem como a qualidade dos mesmos. 

No preço contratado já deverão ser computados todos os impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, seguros, e demais despesas que, direta ou indiretamente, tenham relação com o serviço do contrato, 

isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes. 

9 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos dar-se-ão, em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento do 

documento hábil para pagamento (NFe), junto à tesouraria da Prefeitura de Laranjal Paulista ou depósito em conta 

informado pela Contratada, acompanhado das medições dos serviços realizados no mês de referência, devidamente 

aprovada pela Secretaria contratante. 

10 - DAS OBRIGAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS: 

A Ata de Registro de Preço firmada com a Contratante não poderá ser objeto de cessão ou transferência sem autorização 

expressa da Contratante, sob pena de aplicação de sanções, inclusive rescisão. 

11.1 Das Obrigações da Contratada 

11.1.1 Comunicar ao setor responsável da Administração Pública, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecedem o prazo de vencimento da entrega do material ou da execução do serviço, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento. 

11.1.2 A Contratada deverá substituir, no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos a contar do recebimento da 

notificação formal, os materiais que venham apresentar defeitos. 

11.1.3 Responder por danos e prejuízos, tanto materiais quanto morais, em decorrência dos materiais e serviços 

prestados, causados à Contratante ou a terceiros por ação ou omissão própria. 

11.1.4 Arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas desta contratação, assim como obrigações 

trabalhistas, transportes e demais encargos referentes ao serviço contratado, bem como quaisquer outras despesas 

diretas e indiretas. 
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11.1.5 Responsabilizar-se em fornecer os materiais em conformidade com as especificações deste Termo de Referência; 

11.1.6 Fica estabelecido a obrigação de manter durante vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações por 

ele (a) assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 

devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção desta contratação, bem 

como substituir os documentos com prazo de validade expirado. 

11.1.7 Para o fornecimento dos medicamentos, o licitante vencedor deverá: 

a) Entregar o objeto licitado conforme local, prazo, horário de entrega e demais especificações, constantes, constantes 

deste Edital, e em consonância com a proposta de preços apresentada pelo licitante, bem como com a Ata de Registro 

de Preços decorrente da presente licitação. 

11.1.8 Os medicamentos deverão vir acondicionados em embalagens integras dentro do prazo de validade estipulado. 

Os medicamentos termolábeis e os demais deverão ser transportados conforme normas vigentes, mantendo controle de 

temperatura e umidade. 

11.1.9 O armazenamento e transporte deverão ser feitos dentro do preconizado. Os produtos deverão estar devidamente 

protegidos do pó e variação de temperatura, conforme Resolução da Anvisa nº 329 de 22/07/99. No caso de 

medicamentos termolábeis a embalagem e os controles devem ser apropriados para garantir a integridade do produto. 

Nesses casos devem ser utilizadas preferencialmente, fitas especiais para monitoramento da temperatura durante o 

transporte. 

11.1.10 As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto referentes à 

temperatura, unidade de empilhamento, etc. 

11.1.11 As embalagens devem conter as respectivas bulas e demais exigências legais previstas para o cartucho e 

rotulagem, e, o texto de acordo com orientações do Ministério da Saúde e código de defesa do consumidor, inclusive 

número de item, data de fabricação e prazo de validade. 

11.1.12 As embalagens primárias individuais dos produtos (ampolas, blísteres, frascos), devem apresentar número do 

item, data de fabricação e prazo de validade. 

11.1.13 Os produtos acondicionados em bisnagas devem apresentar lacre de bico de dispensação e tampa com 

dispositivo para rompimento. 
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11.1.14 Os aplicadores que acompanham os cremes e pomadas ginecológicas devem estar protegidas por material 

adequado e convenientemente selado. 

11.1.15 Produtos injetáveis devem vir acompanhados de seus respectivos diluentes para aplicação, quando for o caso. 

11.1.16 Em caso de irregularidade não sanada pelo licitante vencedor, a administração por meio de seu representante, 

reduzirá a termos os fatos ocorridos e encaminhará a autoridade competente para que sejam tomadas as providências 

legais pertinentes. 

11.1.17 Encaminhar ao Município, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios da manutenção 

das condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade 

junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo fiscal do 

contrato do Município. 

11.1.18  Das Obrigações da Contratante: 

a) Efetuar o pagamento de acordo com o valor contratado; 

b) Fiscalizar e acompanhar, através da Secretaria Municipal de Saúde, a completa execução do objeto contratado; 

c) Prestar a Contratada, todas as informações e dados por ela solicitados, desde que sejam disponíveis e do 

conhecimento da Contratante; 

d) Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para execução de serviços referentes ao 

objeto, quando necessário; 

e) Notificar a Contratada, fixando-lhe prazo para corrigir prazos ou irregularidades encontradas no fornecimento dos 

materiais hospitalares. 

 

Laranjal Paulistas, 13 de Março de .2023. 
 
 
 

Alcides de Moura Campos Junior 
Prefeito Municipal 

  

mailto:licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000 

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331 

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br 

 
 

 

ANEXO II A– PROPOSTA DE PREÇOS A SER CADASTRADA NA PLATAFORMA BEC 
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 - PROCESSO: 026/2023 

841200801002023OC00009 
 

TIPO: MENOR PREÇO -  MAIOR DESCONTO DO LOTE ÚNICO 
 
 

01 - A proposta de preço deverá ser preenchida pela licitante interessada na plataforma BEC. 
 
02 – O valor ofertado pelo licitante deverá ser em reais (R$) já computado o desconto. 
Exemplo:  
Se o valor de referência/estimado para a contratação corresponder a R$ 100,00 para o Lote único AB 
Então se o licitante X quiser ofertar 10% de desconto – ele deve lançar na plataforma o valor de R$ 90,00 
 
 
03 – Em caso de dúvidas em como operar a plataforma sugerimos a leitura do manual disponível em:  
https://www.bec.sp.gov.br/BECSP/Home/Home.aspx 
https://www.bec.sp.gov.br/becsp/aspx/Downloads_Editais_Minuta_Antigo.aspx?chave= 
 
04 – Abaixo segue tela meramente exemplificativa da plataforma BEC para preenchimento da proposta comercial 
individualmente para cada Lote único. 
 

 
 

04- Importante esclarecer que a proposta comercial deverá ser cadastrada pela licitante na plataforma BEC 

conforme valor em reais (R$) (valor já aplicado o desconto) para cada Lote único e os lances serão realizados 

também em valores (R$) para cada Lote único. Ao final a plataforma indicará o percentual de desconto de modo 

automático em relação ao Lote único. Para maiores informações vide edital. 
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ANEXO II B– PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO  Nº 005/2023 - PROCESSO: 026/2023 
841200801002023OC00009 

 
TIPO: MENOR PREÇO -  MAIOR DESCONTO DO LOTE ÚNICO 

 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS  MATERIAIS HOSPITALARES,  POR MAIOR DESCONTO PERCENTUAL POR 

LOTE ÚNICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME  ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA,  VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS PELA  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  DO 
MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA  
 

 

Nome ou Razão Social 
do Proponente: 

 

Endereço:  

Telefone:  
 

 
   Os preços da presente proposta são: 

 

 OBS: seguir a tabela de itens descrita no Anexo I – Termo de Referência. 

 

DESCONTO DO TOTAL DA PROPOSTA: %________ (________________________________) 

Desconto total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): (no desconto proposto, que constituirá a 

única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos 

LOTE 
ÚNICO 

Tipo 
Valor tabela 

SIMPRO 01/2023 
(a) 

Valor 
referencial – 

pesquisa 
mercadológica 

(b) 
 

Apuração 
percentual 

geral 
 de descontos 
c = (b/a)-1*100 

Proposta 
comercial – 

percentual de 
desconto sobre a 

tabela SIMPRO 
(d) 

Proposta 
comercial valor 

líquido após 
aplicação de 
percentual de 
desconto e = 
(a*d)-1*100 

Lote 
único  

AQUISIÇÃO DE DIVERSOS  

MATERIAIS HOSPITALARES,  POR 

MAIOR DESCONTO PERCENTUAL 

POR LOTE ÚNICO, PELO PERÍODO 

DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME  

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 

DO ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA,  VISANDO 

AQUISIÇÕES FUTURAS PELA  

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE  DO MUNICÍPIO DE 

LARANJAL PAULISTA  
 

 
 

R$ xxx 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ xxx xx% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Xxxx% R$ xxx 
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e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações 

inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título). 

 
 
1. O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu 
respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
2. A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-
se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

    3. Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias   ao 
cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação. 

 
    4. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital 

e Anexos. 
 
    5. Declara, sob as penas da lei, que tem condições de fornecer a quantidade estabelecida no prazo assinalado, 

independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura existentes, bem como que fornecerá 
o material de acordo com as especificações técnicas (Anexo I do Edital), respeitando as condições de 
embalagens, prazos de validade, requisitos específicos, enfim todas as especificações. 

 
 

Dados do representante que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato social ou 
procuração: 

Nome/Cargo/Endereço 
completo/RG/CP/Data 
de 
Nascimento/Telefone/E-
mail: 

 

Identidade nº/ 
órgão expedidor: 

 

CPF nº  
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PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS  Nº 005/2023 

PROCESSO: 026/2023 
TIPO: MENOR PREÇO -  MAIOR DESCONTO DO LOTE ÚNICO 

841200801002023OC00009 
 

OBJETO: OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS  MATERIAIS HOSPITALARES,  POR MAIOR DESCONTO 

PERCENTUAL POR LOTE ÚNICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME  ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA,  VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS PELA  SECRETARIA 
MUNICIPAL DA SAÚDE  DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA.  

 
 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÕES 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

(APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA TODAS AS LICITANTES) 

 
A __________________________inscrita no CNPJ sob nº ________________________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a).______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº______________ e 
do CPF nº  _____________________ DECLARA: 

1) para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos; 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

2) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive 
condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade 
administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3) que não está incursa nas penas disciplinadas no artigo 87, incisos III e e/ou IV da Lei Federal n° 8.666/93, bem assim 
no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, não tendo sido declarada inidônea, nem se encontrando suspensa ou impedida 
de licitar e contratar com a Administração Pública. 

4)  que está ciente de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foi adotado o item  BEC mais 
semelhante ao descritivo do objeto do Edital. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente no Edital e a 
utilizada no Sistema BEC, deverá prevalecer o estabelecido no edital e seus anexos. Não obstante a descrição pelo item 
BEC, a CONTRATADA deverá observar e entregar o produto que contenha todos os detalhes e especificações do Edital 
e seus anexos. 

(local do estabelecimento),    de                          de 2023. 
  

Representante Legal/Procurador 
(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO III-1 
TIPO: MENOR PREÇO -  MAIOR DESCONTO DO LOTE ÚNICO 

841200801002023OC00009 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO 
MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

(em papel timbrado da licitante) 
 

Eu, , portador do RG nº e do CPF nº , 

representante legal do licitante  (nome empresarial), interessado em participar do Pregão 

Eletrônico nº / , Processo n° / , DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do 

Código Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro 

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro 

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento 

licitatório; 

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em 

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; 

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes 

da abertura oficial das propostas; e 

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta 

declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir 

fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional 

ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, 

tais como: 
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I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou 

a terceira pessoa a ele relacionada; 

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 

prática dos atos ilícitos previstos em Lei; 

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

IV – no tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem 

de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 

pública ou celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em 

lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 

com a administração pública; 

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 

órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

(Local e data). 

 
(Nome/assinatura do representante legal) 
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PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 005/2023-PROCESSO Nº 026/2023 
ANEXO IV – MINUTA DA ATA REGISTRO PREÇOS -CONTRATO Nº   /2023 

841200801002023OC00009 
 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS  MATERIAIS HOSPITALARES,  POR MAIOR DESCONTO PERCENTUAL POR 

LOTE ÚNICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME  ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA,  VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS PELA  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  DO 
MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA  

 
 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta 

cidade e comarca de LARANJAL PAULISTA, Estado de São Paulo, na PRAÇA ARMANDO DE SALES OLIVEIRA, 200, 

CENTRO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 46.634.606/0001/80, através da Secretaria de xxxxxx, neste ato representada pelo 

Prefeito Municipal, Sr. , brasileiro(a), portador(a) do documento de identidade R.G. n° (xxxxx) e inscrito(a) no CPF/MF 

sob o n° (xxxxxx), doravante denominado simplesmente PREFEITURA; e 

CONTRATADA: ., CNPJ Nº , inscrição estadual nº , estabelecida à , nº , na cidade, Estado de , devidamente representada 

na forma do contrato social (ou pelo Sr°/Srª ), doravante denominada CONTRATADA, fica justo e contratado, o seguinte: 

1ª- OBJETO DO CONTRATO – Constitui objeto do presente contrato, o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DIVERSOS  MATERIAIS HOSPITALARES,  POR MAIOR DESCONTO PERCENTUAL POR 

LOTE ÚNICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME  ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – 

TERMO DE REFERÊNCIA,  VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS PELA  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  DO 

MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA , conforme Anexos do Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 005/2023, bem 

como a proposta da CONTRATADA, independentemente de transcrição. 

1.1 O detalhamento e a especificação dos serviços contratados, bem como as demais obrigações da CONTRATADA, 

estão elencados no ANEXO I do Edital – que integra este contrato e nas demais cláusulas do presente instrumento. 

1.2 A CONTRATADA declara expressamente, sob as penas da Lei que está tecnicamente, economicamente e 

financeiramente apta à execução dos serviços objeto deste contrato. 

1.3 A execução dos serviços/entrega deve respeitar o disposto no Anexo I do Edital. 

2ª - – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 

2.1 A validade dos preços registrados será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de 

Preços. 
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3ª DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A convocação do proponente pela Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, será formalizada e conterá o endereço 

e o prazo máximo em que deverá comparecer para assinatura do Contrato - Ata. 

 3.2 - O preço/desconto ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado 

acima, de acordo com a respectiva classificação no Pregão. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados o preço, o desconto e as condições constantes do 

Edital do Pregão Eletrônico  Registro de Preço n.º 005/2023, que a precedeu e integra o presente instrumento de 

compromisso. 

3.4 - A cada fornecimento, no preço unitário a ser pago, constante da tabela SIMPRO, será aplicado o percentual 

de desconto constante da proposta apresentada no Pregão, pela empresa detentora da presente Ata, as quais 

também a integram. 

4ª DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1 – Os preços registrados são os decorrentes da Tabela SIMPRO- mês-base 01/2023,  aplicando-se o percentual de 

desconto conforme proposta da empresa detentora da Ata. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis 

Lote 
únicos 

Tipo 
Valor tabela SIMPRO Melhor proposta já 

com o desconto 
% vencedor do LOTE ÚNICO 

Lote 
único 

01 
 

R$ 5.814.136,11 
R$ xx,xx yy,yy% 

 
4.2 - O percentual de desconto deverá ser fixo durante todo o período de validade desta Ata.  

4.3 - Deverão estar incluídas no preço/desconto, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem 

quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos e demais despesas pertinentes. 

5ª -  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

5.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste pregão correrão à conta da dotação orçamentária 
consignada no orçamento vigente, classificada e codificada sob os 02.04.00.10.301.0010.2017.0000.3.3.90.32.00-
Despesa 117 e parte do orçamento consignado em dotações futuras. 
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6ª - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

6.1. O objeto da presente licitação será recebido de forma parcelada, acompanhada da respectiva nota fiscal 

eletrônica/fatura. 

6.2. A detentora da Ata de Registro, quando na solicitação de fornecimento da Administração Municipal deverá atender 

às exigências contidas no Anexo I - Termo de Referência, contendo às Especificações Técnicas e Comerciais dos 

Produtos. 

6.3. A licitante vencedora fornecerá os medicamentos de procedência conhecida, com data de validade de no mínimo 12 

(doze) meses contados a partir do faturamento, salvo produtos que comprovadamente possuam data de validade total 

inferior a 12 (doze) meses. 

6.4. A empresa detentora da ata de registro de preços deverá fornecer qualquer quantidade solicitada pelo Município, 

não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas. 

6.5. O Prazo de entrega do item contratado será de, no máximo, 07 (sete) dias corridos após o recebimento do pedido 

ou Nota de Empenho. 

6.6. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura 

e o número do CPF, emitido pela Secretaria de Municipal de Saúde, do servidor do Contratante responsável pelo 

recebimento. 

6.7. Os medicamentos serão devolvidos na hipótese dos mesmos não corresponderem à especificação da Ata de 

Registro de Preços, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata. 

6.8. O recebimento provisório será efetuado no ato da entrega após a realização da verificação dos quantitativos e 

especificações técnicas do Termo de Referência e da Proposta Comercial, que será efetivado pelo servidor responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização da entrega. 6.9. O recebimento definitivo do objeto dar-se-á no prazo de 02 (dois) 

dias úteis contados do recebimento provisório, desde que o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

da entrega designado pela Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista conclua pela conformidade e aceitação das 

especificações e quantidades contratadas, mediante a lavratura de recibo passado no verso do documento fiscal para 

que seja configurado o recebimento definitivo. 
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6.10. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor para reposição no prazo máximo de 02 

(dois) dias corridos, contados da notificação feita pela Administração, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

6.11. O Setor responsável terá o prazo máximo de 02 (dois) dias para processar a conferência do que foi entregue, 

lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto entregue 

em desacordo com as especificações. 

6.12. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela perfeita 

execução do Contrato Ata, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Contrato Ata, se a 

qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções. 

7ª - DO PAGAMENTO: 

7.1. Os pagamentos serão efetuados após a entrega dos Materiais Hospitalares e da nota fiscal/fatura comprovando o 

recebimento do objeto licitado, respeitando-se, em todo o caso, a ordem cronológica de pagamentos da tesouraria 

municipal. 

7.1.1 - Os pagamentos dar-se-ão, em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento do documento hábil para pagamento 

(NFe), junto a tesouraria da Prefeitura de Laranjal Paulista, acompanhado das medições dos serviços realizados no mês 

de referência, devidamente aprovada pela Secretaria contratante. 

7.1.2 – Para fins de pagamento será utilizada a TABELA DE PREÇOS SIMPRO (mês base JANEIRO  de 2023) 

aplicando-se o percentual de desconto ofertado pela detentora da Ata. 

7.2. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o fornecedor informar o número do 

banco, da agência e conta bancária, ou através de banco credenciado, a critério da Administração. 

7.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 

trinta dias após a data de sua apresentação válida. 
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7.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 

lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, 

sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 

7.5. Conforme o protocolo ICMS 42/2009, fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, 

modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 01/12/2010, os contribuintes (exceto MEI) que, 

independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou 

indireta. 

8ª – DA ENTREGA: 

8.1. O objeto deste certame, deverá conter todas as informações necessárias a perfeita caracterização dos mesmos, em 

língua portuguesa, como composição, peso, fabricante, Lote único, CNPJ, validade e demais especificações necessárias 

para a perfeita caracterização dos produtos. 

8.2. A entrega do objeto desta licitação deverão ser na sede da Unidade Básica de Saúde  - Farmácia do Posto de Saúde 

CSII, sito à Rua Suaidan Abud, nº 221, Centro, Laranjal Paulista/SP, nos horários das 8h00min às 16h00min, correndo 

por conta da licitante todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários decorrentes do fornecimento, ficando responsável pelo recebimento a servidora municipal, Gisele Orsi 

Bellotto - CPF 273.726.448-01. 

8.3. A empresa detentora da ata deverá entregar os produtos no prazo e forma fixados no termo de referência de acordo 

com o recebimento da ordem de fornecimento, que poderá ser encaminhada pela unidade interessada por meio de 

mensagem eletrônica (e-mail) fac-símile, remessa postal ou retirada pelo contratado após a ligação telefônica do órgão. 

 9ª – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA: 

9.1. O Proponente que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edital ou apresentar documentação falsa 

para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, não celebrar a 

ata de registro de preços ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução da ata de registro de preços, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e na 

ata de registro de preços e das demais cominações legais. 
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9.2. O proponente sujeitar-se-á, ainda, às sanções de: advertência, multa e declaração de inidoneidade, sendo que as 

sanções de suspensão descritas no item anterior e declaração de inidoneidade poderão ser cumuladas com multa, sem 

prejuízo da rescisão contratual. 

9.3. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

9.4. Ocorrendo atraso injustificado na execução/entrega do objeto contratado de: 

a) até 05(cinco) dias, multa de 0,5%(meio por cento) sobre o valor da contratação, por dia de atraso; 

b) superior a 05(cinco) dias, multa de 1%(um por cento) sobre o valor da contratação, por dia de atraso, até 20 dias, 

sendo que, após, será considerado inadimplemento total do contrato. 

9.5 Pela inexecução total ou parcial do contrato dela decorrente, multa de 20%, calculada sobre o valor total ou parcial 

da obrigação não cumprida, ou multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo 

fim. 

9.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s), cobrada judicialmente ou 

extrajudicialmente, a critério do Município. 

9.7. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido prazo para defesa prévia de 05 

(cinco) dias úteis a contar da notificação. 

9.8. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação. 

10ª - DA LICITAÇÃO: 

10.1. Para a contratação do fornecimento objeto deste instrumento, foi realizada licitação na modalidade de Pregão 

Eletrônico  Registro de Preços sob o nº 005/2023 aberta pelo Edital do PROCESSO Nº 026/2023. 

11ª – DO GESTOR/FISCALIZAÇÃO: 

11.1. O MUNICÍPIO, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, efetuará a fiscalização do fornecimento a qualquer 

instante, designando-a como gestora da ata de registro de preços, solicitando à DETENTORA DA ATA, sempre que 

entender conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos solicitados, bem como 

comunicar ao MUNICÍPIO quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom cumprimento do 

presente termo; 

11.1.1. A ação ou omissão total ou parcial dos órgãos encarregados da fiscalização não eximirá a DETENTORA DA ATA 

de total responsabilidade de executar o fornecimento, de acordo com as condições estabelecidas no presente Termo 
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DO REGIME DE JULGAMENTO: 

12.1. A licitação decorrente da presente ata de registro de preços foi julgada pelo critério de MENOR PREÇO (MAIOR 

DESCONTO) DO LOTE ÚNICO. 

13ª – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DO CONTROLE E ALTERACÕES DE PREÇOS: 

13.1 - Para utilização da Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde deverá requisitar do detentor da ata, os itens 

constantes do ANEXO I- Termo de Referência do Edital. 

13.2 - A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a vigência constatar que os 

preços/descontos registrados estiverem superiores/inferiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e 

condições da Ata de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua utilização se mostrar antieconômica ou 

desnecessário o objeto. 

13.3. Durante a vigência da Ata, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços e bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da 

Ata de Registro de Preços, promover as necessárias negociações junto aos Detentores da Ata. 

13.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado, o Órgão Gerenciador deverá: 

13.4.1. Convocar o Detentor da Ata visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no 

mercado; 

13.4.2. Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido; 

13.4.3. Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade de negociação. 

13.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos registrados, o Detentor da Ata, mediante requerimento 

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá: 

13.5.1. Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação; 

13.6. Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 

13.7. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo 

preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pelo Departamento de Licitações 

para alteração, por aditamento, do preço do Contrato - Ata. 
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14) – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE: 

14.1. O Detentor da Ata terá o seu registro cancelado nas hipóteses previstas de descumprimento do objeto contratual. 

15ª – DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS: 

15.1. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será automaticamente cancelada: 

15.1.1. por decurso de prazo de vigência; 

15.1.2. quando não restarem fornecedores registrados. 

16ª – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

16.1.A ata de registro de preços poderá ser alterada nos casos previstos no artigo 65 da Lei na 8.666/93, sempre através 

de Termo Aditivo numerado em ordem crescente. 

17ª – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

17.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA (SP) poderá rescindir de pleno direito O CONTRATO - ATA 

de registro de preços, independente de aviso, notificação, sem que assista à licitante vencedora qualquer direito à 

indenização, nos seguintes casos: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

c) A lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando a PREFEITURA a comprovar a falta de 

interesse da CONTRATADA; 

d) O atraso injustificado na execução dos serviços; 

e) A cessão, transferência, ou caucionamento do objeto do presente contrato, sem prévia e expressa autorização da 

PREFEITURA; 

f) O desatendimento das determinações regulares do agente designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução; 

g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

h) A decretação de falência, insolvência ou a dissolução da sociedade contratada; 

i) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; 

j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 

autoridade da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE (PREFEITURA) e exaradas no processo administrativo a 

que se refere o contrato. 
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l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato; 

m) A inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, com as consequências previstas em lei, reconhecendo 

a empresa CONTRATADA os direitos do Município de LARANJAL PAULISTA; 

9.1 - A rescisão contratual poderá ser amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente, reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja conveniência para a 

PREFEITURA. 

9.2 - A rescisão contratual poderá ser também judicialmente requerida, nos termos da lei. 

9.3 - No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela PREFEITURA decorridos de serviços 

ou parcelas destes já executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 

fica assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 

normalizada a situação caso em que, sua decisão deverá ser comunicada por escrito a PREFEITURA. 

10ª - VINCULAÇÃO - O presente contrato administrativo está vinculado ao Pregão Eletrônico  Registro de Preços  nº 

05/2023 e à proposta da CONTRATADA, fazendo parte integrante deste Contrato, como se transcrito estivessem 

literalmente. 

11ª - DA FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO – O objeto deste contrato será recebido nos 

termos, prazos e condições estabelecidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.1 Fica incumbido a Secretária Municipal da Saúde Sra. Maria Marlene Gazonato, como gestora do contrato, pela 

fiscalização da execução dos serviços pela CONTRATADA. 

11.2 O recebimento definitivo do objeto ora contratado, fica condicionado a expedição de declaração de comprovação da 

efetiva execução dos serviços contratados, expedido pelo gestor do contrato. 

11.3 O recebimento pela PREFEITURA, provisório ou definitivo do objeto, não exclui ou isenta a CONTRATADA da 

responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações 

correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na lei. 

12ª - A CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os 

serviços objeto do presente contrato, nos quais forem verificadas imperfeições, vícios, negligências ou imperícias 

resultantes da execução dos trabalhos, a critério do gestor, que lhe assinará prazo compatível para a adoção das 

providências. 
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13ª - DAS PENALIDADES - Pelo descumprimento das condições estabelecidas no edital, a CONTRATADA ficará sujeita 

às seguintes penalidades: 

I) Advertência; 

II) Pelo atraso injustificado no fornecimento de medicamento objeto da licitação, multa, nos termos do edital; 

III) Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 20%, calculada sobre o valor total ou parcial da obrigação não 

cumprida; 

13.1 A inexecução total ou parcial do objeto contratado, também ensejará a rescisão unilateral do contrato, com as 

consequências previstas em lei, reconhecendo a empresa contratada os direitos da Prefeitura. 

13.2 O descumprimento pela CONTRATADA do objeto contratado acarretará também as sanções previstas nos artigos 

86 a 88 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das multas e demais consequências acima estabelecidas. 

13.3 No caso de rescisão contratual em favor da PREFEITURA e de pleno direito, a CONTRATADA, cumulativamente 

com a multa moratória, fica obrigada ao pagamento da multa rescisória em qualquer hipótese no valor de 20% (vinte por 

cento), calculado sobre o valor remanescente do Contrato, devidamente corrigido. 

13.4 As multas, moratória e rescisória que serão cobradas cumulativamente, serão descontadas dos pagamentos 

contratuais ou, em caso de inexecução total serão cobradas judicialmente. 

13.5 A aplicação das multas moratória e rescisória, não impede a aplicação das demais penalidades previstas na 

legislação que regulamenta o presente Instrumento, às quais, desde já, sujeita-se a CONTRATADA, como a cobrança 

de perdas e danos que a PREFEITURA venha a sofrer em face da inexecução parcial ou total do Contrato. 

13.6 Para todos os fins de direito, a multa moratória incidirá a partir da data que o objeto deveria ter sido entregue. O 

recebimento provisório do objeto suspende a mora, voltando, entretanto, a incidir a mesma, a partir da data da 

comunicação de sua rejeição à CONTRATADA, valendo os dias já corridos. 

13.7 A rescisão acarretará as consequências previstas no artigo 80 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem prejuízo das demais 

sanções legais e contratuais. 

13.8 A inexecução total ou parcial do contrato importará também na suspensão do direito da CONTRATADA de licitar e 

contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA, pelo prazo desde já fixado em 12 (doze) meses, 

contados da aplicação de tal medida punitiva. 
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13.9 Será propiciado à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos itens precedentes, o direito 

ao contraditório e à ampla defesa. 

13.10 Penalidades a que se sujeita a PREFEITURA: 

I)Sujeita-se, a PREFEITURA as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações. 

14ª - DO VALOR DO CONTRATO - Para atender unicamente aos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, fica 

estabelecido o valor deste Contrato em R$- -( ). 

15ª - DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por 

força deste Contrato, qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade por parte da PREFEITURA, com relação ao 

pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução do presente instrumento, correndo por conta exclusiva da 

CONTRATADA, única responsável como empregadora por todas as despesas com esse pessoal, inclusive os encargos 

decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra, obrigando-se assim a 

CONTRATADA ao cumprimento das disposições legais, quer quanto à remuneração de seus empregados, como dos 

demais encargos de qualquer natureza. 

16ª - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais 

e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei Federal 

8.666/93. 

17ª - DISPOSIÇÕES FINAIS - Para todos os fins de direito, prevalecerão as cláusulas expressamente previstas neste 

Contrato, sobre as previsões inseridas no Edital da PREFEITURA ou na Proposta da CONTRATADA, tendo-se este como 

resultado da negociação havida entre as partes e do acordo firmado pelas mesmas. 

17.1 Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela aplicação de normas pertinentes às Licitações e Contratos, 

Lei Federal n.º 8.666/93; Lei Federal 10.520/2002 e ulteriores alterações. 

17.2 A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes, sendo admitidas a sua 

fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do Contrato não seja prejudicada e sejam mantidas as condições 

de habilitação. 

18ª - DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente ajuste, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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19ª - DA PUBLICAÇÃO - Caberá a PREFEITURA providenciar, por sua conta, a publicação do extrato do presente 

contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e dentro do prazo legal. E, por estarem assim, justos e acertados 

entre si, assinarem as partes o presente contrato em 05 (cinco) vias de igual teor, a fim de que produza os efeitos legais. 

 

LARANJAL PAULISTA, XXX de XXXXXX de 2023 
 

Contratante 
 

Contratada 
 

Testemunhas: 
 

1ª:          RG: 
 

Gestor do Contrato         Fiscalizador 
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PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 
 

 
ANEXO V-  LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(CONTRATOS) 

 

CONTRATANTE: ___________________________________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE  ORIGEM):________________________________________________________________ 
OBJETO: _________________________________________________________________________________ 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)_____________________________________________________________ 
 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão 
sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo 
sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 
e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido 
na Resolução nº 01/2011 do  TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 
de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro 
Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme 
“Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 
interpor recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL e DATA: ______________________________________________________________ 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _______________________________________________________________________ 
Cargo:________________________________________________________________________ 
CPF: ________________________________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
 
Nome: _______________________________________________________________________ 
Cargo:________________________________________________________________________ 
CPF: _________________________________________________________________________ 
Assinatura: ____________________________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 
 
Nome: _______________________________________________________________________ 
Cargo:________________________________________________________________________ 
CPF: _________________________________________________________________________ 
Assinatura: ____________________________________________________________________ 
 
Pela contratada: 
Nome: _______________________________________________________________________ 
Cargo:________________________________________________________________________ 
CPF: _________________________________________________________________________ 
Assinatura: ____________________________________________________________________ 
 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: _______________________________________________________________________ 
Cargo:________________________________________________________________________ 
CPF: _________________________________________________________________________ 
Assinatura: ____________________________________________________________________ 
 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 
Nome: ___________________________________ 
Cargo: ___________________________________ 
CPF:   ___________________________________ 
Assinatura:  ___________________________________________________________________ 
 

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 

Tipo de ato sob sua responsabilidade:   ________________________________ 
 Nome: ________________________________ 
Cargo: ________________________________ 
CPF:   ________________________________ 
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ANEXO VI 
PLANILHA DETALHADA – LOTE ÚNICO 

 
 

Item Descrição 
Código 
Tabela 

SIMPRO 
Unid. 

Quan
t. (a) 

Valor 
Unitári

o 
Médio 
Refere
ncial – 
PESQU

ISA 
MERC
ADOL
OGICA 

Valor 
Unitário 
Tabela 

SIMPRO 
(b) 

Valor 
Total 

Referenc
ial 

Valor Total 
SIMPRO 

(c) 

% 
Mínimo 

de 
desconto 
(≠ entre 

valor 
Referenc

ial e 
SIMPRO) 

Proposta 
comercia
l - % de 
descont
o para 
cada 

item (d) 

Proposta 
comercial 

Valor 
unitário (e) 
= (100%-

D)*B 

Proposta 
comercial 
valor total 

(f) = e*a 

1 

Abaixador de 
Língua – 
Abaixador de 
língua de madeira, 
uso único, 
extremidades 
arredondadas, 
sem rebarbas, 
embalado em 
plástico 
transparente 
atóxico e 
resistente 
rotulagem 
respeitando 
legislação vigente. 
pacote c/ 100 
unidades 

325709 pct 180 R$ 7,16 R$ 70,00 
R$ 

1.288,80 
R$ 

12.600,00 
89,80% xx% yy% zz% 

2 

Absorvente 
feminino sem abas 
de cobertura suave 
com 10 unidades 

175172 pct 240 R$ 9,39 R$ 5,28 
R$ 

2.253,60 
R$ 

1.267,20 
0,00%       

3 
Acetilcisteina 10% 
(injetável/tópico) - 
ampola 3 ml 

103094 amp. 720 R$ 3,74 R$ 3,03 
R$ 

2.692,80 
R$ 

2.181,60 
0,00%       

4 

Agulha descartável 
e esterilizada para 
acupuntura 0,25 x 
30 mm - c/ 1000 
unidades  

327951 cx 12 R$ 0,02 R$ 1,30 R$ 0,24 R$ 15,65 98,50%       
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5 

Agulha 
hipodérmica 
descartável 13 x 
0,45. Composta de 
cânula com bisel, 
trifacetado e 
siliconizado, 
permitindo uma 
introdução suave e 
atraumática.Capa 
Protetora em 
formato cilíndrico. 
Cânula em aço 
inox, capa e 
canhão de 
polímeros 
atóxicos. Atóxica e 
esterilizada 
fabricado de 
acordo com as 
boas normas de 
fabricação. 
Embaladas 
individualmente. 
Caixa com 100 un. 
Validade mínima 
de 2 anos 

770025 cx 120 
R$ 

15,57 
R$ 

191,00 
R$ 

1.868,40 
R$ 

22.920,00 
91,80%       

6 

Agulha 
hipodérmica 
descartável 20 x 
0,55. Composta de 
cânula com bisel, 
trifacetado e 
siliconizado, 
permitindo uma 
introdução suave e 
atraumática. Capa 
Protetora em 
formato cilíndrico. 
Cânula em aço 
inox, capa e 
canhão de 
polímeros atóxicos. 
Atóxica e 
esterilizada 
fabricado de 
acordo com as 
boas normas de 
fabricação. 
Embaladas 
individualmente. 
Caixa com 100 un. 
Validade mínima 
de 2 anos 

770027 cx. 120 
R$ 

18,65 
R$ 

191,00 
R$ 

2.238,00 
R$ 

22.920,00 
90,20%       
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7 

Agulha 
hipodérmica 
descartável 25 x 
0,6. Composta de 
cânula com bisel, 
trifacetado e 
siliconizado, 
permitindo uma 
introdução suave e 
atraumática. Capa 
Protetora em 
formato cilíndrico. 
Cânula em aço 
inox, capa e 
canhão de 
polímeros 
atóxicos. Atóxica e 
esterilizada 
fabricado de 
acordo com as 
boas normas de 
fabricação. 
Embaladas 
individualmente. 
Caixa com 100 un. 
Validade mínima 
de 2 anos 

770028 cx. 70 
R$ 

21,25 
R$ 

191,00 
R$ 

1.487,50 
R$ 

13.370,00 
88,90%       

8 

Agulha 
hipodérmica 
descartável 25 x 
0,7. Composta de 
cânula com bisel, 
trifacetado e 
siliconizado, 
permitindo uma 
introdução suave e 
atraumática. Capa 
Protetora em 
formato cilíndrico. 
Cânula em aço 
inox, capa e 
canhão de 
polímeros atóxicos. 
Atóxica e 
esterilizada 
fabricado de 
acordo com as 
boas normas de 
fabricação. 
Embaladas 
individualmente. 
Caixa com 100 un. 
Validade mínima 
de 2 anos 

770029 cx 180 
R$ 

24,67 
R$ 

191,00 
R$ 

4.440,60 
R$ 

34.380,00 
87,10%       
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Agulha 
hipodérmica 
descartável 30 x 
0,7. Composta de 
cânula com bisel, 
trifacetado e 
siliconizado, 
permitindo uma 
introdução suave e 
atraumática. Capa 
Protetora em 
formato cilíndrico. 
Cânula em aço 
inox, capa e 
canhão de 
polímeros 
atóxicos. Atóxica e 
esterilizada 
fabricado de 
acordo com as 
boas normas de 
fabricação. 
Embaladas 
individualmente. 
Caixa com 100 un. 
Validade mínima 
de 2 anos 

770036 cx 180 
R$ 

17,41 
R$ 

191,00 
R$ 

3.133,80 
R$ 

34.380,00 
90,90%       

10 

Agulha 
hipodérmica 
descartável 30 x 
0,8. Composta de 
cânula com bisel, 
trifacetado e 
siliconizado, 
permitindo uma 
introdução suave e 
atraumática. Capa 
Protetora em 
formato cilíndrico. 
Cânula em aço 
inox, capa e 
canhão de 
polímeros atóxicos. 
Atóxica e 
esterilizada 
fabricado de 
acordo com as 
boas normas de 
fabricação. 
Embaladas 
individualmente. 
Caixa com 100 un. 
Validade mínima 
de 2 anos 

770037 cx. 180 
R$ 

16,76 
R$ 

191,00 
R$ 

3.016,80 
R$ 

34.380,00 
91,20%       
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Agulha 
hipodérmica 
descartável 40 x 
12. Composta de 
cânula com bisel, 
trifacetado e 
siliconizado, 
permitindo uma 
introdução suave e 
atraumática. Capa 
Protetora em 
formato cilíndrico. 
Cânula em aço 
inox, capa e 
canhão de 
polímeros 
atóxicos. Atóxica e 
esterilizada 
fabricado de 
acordo com as 
boas normas de 
fabricação. 
Embaladas 
individualmente. 
Caixa com 100 un. 
Validade mínima 
de 2 anos 

770041 cx. 180 
R$ 

18,48 
R$ 

191,00 
R$ 

3.326,40 
R$ 

34.380,00 
90,30%       

12 

Agulha 
hipodérmica 
descartável parede 
fina e bisel 
trifacetado 25 x 0,8 
– Composta de 
cânula com bisel, 
trifacetado e 
siliconizado, 
permitindo uma 
introdução suave e 
atraumática. Capa 
Protetora em 
formato cilíndrico. 
Cânula em aço 
inox, capa e 
canhão de 
polímeros atóxicos. 
Atóxica e 
esterilizada 
fabricado de 
acordo com as 
boas normas de 
fabricação. 
Embaladas 
individualmente. 
Caixa com 100 un. 
Validade mínima 
de 2 anos 

770031 cx 190 
R$ 

24,64 
R$ 

191,00 
R$ 

4.681,60 
R$ 

36.290,00 
87,10%       
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Álcool etílico 70% 
líquido – frasco 1 
litro 

6260162 fr. 2000 R$ 7,44 R$ 50,14 
R$ 

14.880,0
0 

R$ 
100.280,00 

85,20%       

14 

Algodão hidrófilo 
500 g, não estéril, 
em manta fina, com 
camadas 
sobrepostas 
formando uma 
manta com 
espessura 
uniforme entre 1,0 
a 1,5 cm e 
regularmente 
compacto com 
ausência de 
grumos e 
impurezas, de 
aspecto 
homogêneo e 
macio, cor branca, 
boa absorvência, 
inodoro, enrolado 
em papel 
intercalado, 
medindo 
aproximadamente 
22cm de largura e 
pesando 500 
gramas, embalado 
individualmente em 
papel e saco 
plástico. 
Embalagem 
individual que 
contenha 
externamente 
dados de 
rotulagem 
conforme 
apresentando 
identificação, 
procedência, data 
de validade, Lote 
único de 
fabricação, e 
registro no 
Ministério da 
Saúde 

1810055 un. 180 
R$ 

18,43 
R$ 

136,41 
R$ 

3.317,40 
R$ 

24.553,80 
86,50%       

15 

Almotolia plástica 
escura opaca 250 - 
frasco plástico 
fosco, resistente a 
queda, composto 
por tampa plástica 
rosqueável e com 
bico reto. 

330132 un 362 R$ 4,35 R$ 30,00 
R$ 

1.574,70 
R$ 

10.860,00 
85,50%       
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Almotolia plástica 
transparente 250 - 
frasco plástico 
fosco, resistente a 
queda, composto 
por tampa plástica 
rosqueável e com 
bico reto. 

330127 un. 362 R$ 4,34 R$ 30,00 
R$ 

1.571,08 
R$ 

10.860,00 
85,50%       

17 

Atadura de Crepe 
15 cm x 1,8 m, 13 
Fios, 
confeccionadas 
em tecido de 
crepom 100% 
algodão cru, com 
fios retorcidos no 
urdume em 
combinação de 
altas torções em z 
e s com bordas ou 
relas com meio 
giro,acabadas,elas
ticidade adequada, 
enrolada 
uniformemente de 
forma cilíndrica. 
Isento de defeitos. 
Embalagem com 
dados de 
identificação. Cada 
rolo é envolvido 
em embalagem 
individual. 
Apresentar na 
embalagem dados 
de identificação do 
produto, 
procedência, data 
de fabricação, nº 
Lote único e 
registro da Anvisa 
- pacote c/ 12 
unidades 

160035 pct. 1080 R$ 9,41 R$ 4,84 
R$ 

10.162,8
0 

R$ 
5.227,20 

0,00%       
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Atadura de Crepe 
20 cm x 1,8 m, 13 
Fios, 
confeccionadas em 
tecido de crepom 
100% algodão cru, 
com fios retorcidos 
no urdume em 
combinação de 
altas torções em z 
e s com bordas ou 
relas com meio 
giro,acabadas,elas
ticidade adequada, 
enrolada 
uniformemente de 
forma cilíndrica. 
Isento de defeitos. 
Embalagem com 
dados de 
identificação. Cada 
rolo é envolvido em 
embalagem 
individual. 
Apresentar na 
embalagem dados 
de identificação do 
produto, 
procedência, data 
de fabricação, nº 
Lote único e 
registro da Anvisa - 
pacote c/ 12 
unidades 

160039 pct. 1080 
R$ 

11,39 
R$ 5,75 

R$ 
12.301,2

0 

R$ 
6.210,00 

0,00%       
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Atadura de rayon 
estéril, 7,5 cm x 
5,0 m, em rolo - 
confeccionada em 
fios puros de rayon 
macio, bem 
distribuídos e livre 
de impurezas, com 
bordas bem 
acabadas, sem 
fios soltos, 
enrolada 
uniformemente, 
embalado em 
material que 
promova barreira 
microbiana e 
abertura asséptica, 
o produto deverá 
obedecer a 
legislação atual 
vigente 

5800224 un. 50 R$ 8,97 R$ 14,25 
R$ 

448,50 
R$ 712,50 37,10%       

20 

Autoteste de 
gravidez rápido 
com alta precisão. 
Tira reagente para 
teste de gravidez 
beta HCG. Teste 
de gravidez em 
tiras 
imunocronomatogr
áfica, específica 
para determinação 
da gonadotrofina 
coriônica humana 
(HCG) em amostra 
de urina constando 
dados de 
identiicação, Lote 
único, validade. 
Resultado em até 5 
minutos com 
99,4% de precisão. 
Pode ser utilizado a 
qualquer hora do 
dia, a a partir do 
primeiro dia do 
atraso da 
menstruação. 
Embalagem 
individual (tira + 
frasco coletor). 

321418 un. 1100 R$ 6,47 R$ 6,50 
R$ 

7.117,00 
R$ 

7.150,00 
0,50%       
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Avental 
descartável manga 
longa, punho com 
elástico, 
confeccionado em 
TNT, gramatura 
mínima de 30 
g/m², cor branca - 
pacote com 10 
unidades 

333602 pct. 588 
R$ 

44,41 
R$ 80,10 

R$ 
26.113,0

8 

R$ 
47.098,80 

44,60%       

22 

Bandagem 
antisséptica 
(curativo para pós-
coleta de sangue) 
formato circular 
com boa adesão, 
embalada de 
maneira que 
proteja a 
bandagem da 
unidade até o 
momento de sua 
utilização, rolo com 
500 unidade data 
de validade de no 
mínimo 03 anos a 
partir da data de 
entrega. 

151728 cx. 360 
R$ 

28,05 
R$ 35,69 

R$ 
10.098,0

0 

R$ 
12.848,40 

21,40%       
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Bolsa coletora de 
urina em sistema 
fechado com 
capacidade para 
2000 ml. Frente 
transparente com 
escala de volume 
impressa de forma 
legível, parte de 
trás leitosa 
facilitando leitura e 
visualização do 
aspecto da urina, 
suporte de fixação 
com haste rígida e 
alça, cordão com 
40 cm. Tubo de 
PVC com 110 cm, 
transparente, 
atóxico, flexível, 
isento de dobras 
com pinça corta 
fluxo. Ponto para 
coleta de urina 
com membrana de 
látex auto vedante, 
conector universal 
com ajuste para 
sondas 
vesicais,com 
tampa protetora. 
Embalada 
individualmente e 
esterilizada em 
oxido de etileno. 
Dados de 
fabricação e 
estilização na 
embalagem, 
conforme 
legislação vigente. 
Validade mínima 
de 2 anos 

305481 un. 1488 R$ 8,05 R$ 25,31 
R$ 

11.978,4
0 

R$ 
37.661,28 

68,20%       

24 

Bota de Unna - em 
malha de tecido 
sintético e algodão, 
impregnada c/ 
pasta óxido de 
zinco e 
associações, 
dimensões: cerca 
de 10 x 9 cm. 
Embalagem em 
rolo, individual. 
Tipo uso: estéril, 
uso único 

97692 un. 60 
R$ 

42,12 
R$ 

219,04 
R$ 

2.527,20 
R$ 

13.142,40 
80,80%       

25 

Brometo de 
Ipratrópio 0,25 
mg/ml - Solução 
para inalação – 
frasco com 20 ml 

140396 fr. 96 R$ 4,43 R$ 8,59 
R$ 

425,28 
R$ 824,64 48,40%       
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Bromidrato de 
fenoterol 5mg/ml, 
frasco 20 ml - gotas 

140403 fr. 96 R$ 5,46 R$ 4,00 
R$ 

524,16 
R$ 384,00 0,00%       

27 

Caixa para coleta 
de Material 
perfurocortante 
como agulhas, 
lancetas, vidros 
em geral, lâminas 
de bisturi, 
ampolas, cateter, 
etc . Com alça 
dupla para 
transporte; 
contratrava de 
segurança; 
produzido de 
acordo com NBR 
13853. Com 
capacidade para 
13,0 litros 

290093 un. 660 R$ 9,66 R$ 13,50 
R$ 

6.375,60 
R$ 

8.910,00 
28,40%       

28 

Campo fenestrado, 
estéril, não tecido 
0.40x0.40 mt com 
fenestra  

153093 un 72 R$ 4,21 R$ 34,10 
R$ 

303,12 
R$ 

2.455,20 
87,70%       
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Cateter 
intravenoso 
periférico n.° 18 
com dispositivo de 
segurança, 
indicado na terapia 
intravenosa 
periférica, para 
infusões de média 
duração, 
constituído por: 
dispositivo de 
proteção de agulha 
autoacionável; 
agulha siliconizada 
com bisel 
biangulado e 
trifacetado; cateter 
(ou cânula) com 
biomaterial vialon; 
protetor de 
conjunto 
agulha/cateter; 
conector Luer-lock, 
translucido, 
codificado em 
cores e ranhuras 
para fixação; 
câmara de refluxo 
de cristal; 
embalado 
individualmente 
em blister estéril. 
Apresentar registro 
do produto na 
Anvisa e Boas 
Práticas de 
Fabricação. 
Validade mínima 
de 2 anos 

333901 un. 20 R$ 1,37 R$ 14,90 R$ 27,40 R$ 298,00 90,80%       
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Cateter 
intravenoso 
periférico n.° 20 
com dispositivo de 
segurança, 
indicado na terapia 
intravenosa 
periférica, para 
infusões de média 
duração, 
constituído por: 
dispositivo de 
proteção de agulha 
autoacionável; 
agulha siliconizada 
com bisel 
biangulado e 
trifacetado; cateter 
(ou cânula) com 
biomaterial vialon; 
protetor de 
conjunto 
agulha/cateter; 
conector Luer-lock, 
translucido, 
codificado em 
cores e ranhuras 
para fixação; 
câmara de refluxo 
de cristal; 
embalado 
individualmente em 
blister estéril. 
Apresentar registro 
do produto na 
Anvisa e Boas 
Práticas de 
Fabricação. 
Validade mínima 
de 2 anos 

333902 un 40 
R$ 

87,77 
R$ 14,90 

R$ 
3.510,80 

R$ 596,00 0,00%       
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Cateter 
intravenoso 
periférico n.° 22 
com dispositivo de 
segurança, 
indicado na  
terapia  
intravenosa  
periférica, para 
infusões de média 
duração,  
constituído por: 
dispositivo de 
proteção de agulha 
autoacionável; 
agulha siliconizada 
com bisel 
biangulado e 
trifacetado; cateter 
(ou cânula) com 
biomaterial vialon; 
protetor de 
conjunto 
agulha/cateter; 
conector Luer-lock, 
translucido, 
codificado em 
cores e ranhuras 
para fixação; 
câmara de refluxo 
de cristal; 
embalado 
individualmente 
em blister estéril. 
Apresentar registro 
do produto na 
Anvisa e Boas 
Práticas de 
Fabricação. 
Validade mínima 
de 02 anos 

33904 un 150 R$ 2,20 R$ 14,90 
R$ 

330,00 
R$ 

2.235,00 
85,20%       

mailto:licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000 

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331 

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br 

 
 

 

32 

Cateter 
intravenoso 
periférico n.° 24 
com dispositivo de 
segurança, 
indicado na terapia 
intravenosa 
periférica, para 
infusões de média 
duração, 
constituído por: 
dispositivo de 
proteção de agulha 
autoacionável; 
agulha siliconizada 
com bisel 
biangulado e 
trifacetado; cateter 
(ou cânula) com 
biomaterial vialon; 
protetor de 
conjunto 
agulha/cateter; 
conector Luer-lock, 
translucido, 
codificado em 
cores e ranhuras 
para fixação; 
câmara de refluxo 
de cristal; 
embalado 
individualmente em 
blister estéril. 
Apresentar registro 
do produto na 
Anvisa e Boas 
Práticas de 
Fabricação. 
Validade mínima 
de 2 anos 

333906 pct 40 R$ 2,23 R$ 14,90 R$ 89,20 R$ 596,00 85,00%       

33 

Cateter nasal, tipo 
óculos, estéril, 
adulto, com 
extensor de no 
mínimo 2,0 m, com 
registro na 
ANVISA, 
embalado 
individualmente, 
prazo de validade 
maior que 2 anos. 

292280 un. 840 R$ 3,28 R$ 63,00 
R$ 

2.755,20 
R$ 

52.920,00 
94,80%       

34 

Cateter nasal, tipo 
óculos, estéril, 
infantil, com 
extensor de no 
mínimo 2,0 m, com 
registro na 
ANVISA, embalado 
individualmente, 
prazo de validade 
maior que 2 anos. 

292279   100 R$ 4,15 R$ 63,00 
R$ 

415,00 
R$ 

6.300,00 
93,40%       

mailto:licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000 

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331 

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br 

 
 

 

35 
Clorexidina 2% 
Solução Aquosa , 
frasco 1 litro 

282666 un. 48 
R$ 

29,67 
R$ 15,68 

R$ 
1.424,16 

R$ 752,64 0,00%       

36 

Cloridrato de 
lidocaína 2% sem 
vasoconstritor - 
frasco/ampola de 
20 ml 

330811 amp. 60 R$ 5,77 R$ 8,40 
R$ 

346,20 
R$ 504,00 31,30%       

37 
Cloridrato de 
lidocaína gel 2% 
(20 mg/g) – c/ 30 g 

42815 un. 1020 
R$ 

21,62 
R$ 15,47 

R$ 
22.052,4

0 

R$ 
15.779,40 

0,00%       

38 

Colagenase 
0,6Ui/g - Pomada 
dermatológica - 
bisnaga com 30 g 

284290 un. 900 
R$ 

41,11 
R$ 49,30 

R$ 
36.999,0

0 

R$ 
44.370,00 

16,60%       

39 

Colagenase com 
cloranfenicol 
0,6Ui/g + 0,01g/g - 
Pomada 
dermatológica - 
bisnaga com 30 g 

311772 un. 2400 
R$ 

30,31 
R$ 51,24 

R$ 
72.744,0

0 

R$ 
122.976,00 

40,80%       

40 

Coletor universal 
80 ml, estéril - 
Recipiente para 
acondicionamento 
de material 
biológico, 
descartável, estéril, 
de polietileno 
cristal (ps) ou 
polipropileno 
branco 
(translúcido),  com 
tampa de rosca 
com boa vedação 
que impeça 
vazamento 

152449 un. 
1200

0 
R$ 0,64 R$ 7,50 

R$ 
7.680,00 

R$ 
90.000,00 

91,50%       
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Compressa 
cirúrgica campo 
operatório, 
algodão, 25 x 28 
cm, estéril, em 
tecido 100% 
algodão, com 
camadas de gases 
fixadas entre si, 
boa absorção, 
inodora, não deve 
desprender 
partículas, isenta 
de impurezas, 
manchas, 
alvejante óptico e 
resíduos de amido, 
bom acabamento, 
com marcador 
radiopaco, com 
dispositivo para 
fixação na forma 
de alça, unidos ao 
corpo da  
compressa, 20 
gramas, pré-
lavada, embalado 
em material 
apropriado com 
barreira 
microbiana que 
permita a 
transferência 
asséptica, o 
produto devera 
atender que 
atenda a 
legislação vigente 

266904 un. 600 
R$ 

11,21 
R$ 

169,74 
R$ 

6.726,00 
R$ 

101.844,00 
93,40%       

42 

Compressa Gaze 
cirúrgica estéril 
7,5x7,5 cm. 100% 
algodão, em tecido 
tipo tela, com oito 
camadas, 5 dobras 
e 13 fios. 
Embaladas com 10 
unidades em cada 
pacote. Apresentar 
dados de 
identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, 
procedência, rep. 
técnico, data de 
fabricação, prazo 
de validade e nº do 
registro da Anvisa. 
Validade mínima 
de 2 anos 

313123 pct. 
6000

0 
R$ 1,18 R$ 0,67 

R$ 
70.800,0

0 

R$ 
40.200,00 

0,00%       
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Curativo 
antisséptico 
flexível, com filme 
plástico perfurado, 
compressa coberta 
por tecido especial 
de polietileno (tipo 
Band-Aid) - caixa 
c/ 40 unidades 

151676 cx 192 
R$ 

20,69 
R$ 32,26 

R$ 
3.972,48 

R$ 
6.193,92 

35,90%       

44 

Curativo de fibras 
de alginato de 
cálcio - placa 
10x10 

332571 un. 100 
R$ 

116,00 
R$ 

176,84 

R$ 
11.600,0

0 

R$ 
17.684,00 

34,40%       

45 
Curativo de 
hidrofibra - 10x10 

318617 un.  80 
R$ 

11,95 
R$ 

435,60 
R$ 

956,00 
R$ 

34.848,00 
97,30%       

46 

Curativo de 
hidrofibra com 
prata estéril 10 x 10 
cm (tipo Aquacel 
Ag+ Extra) 

265783 un. 200 
R$ 

109,67 
R$ 

207,85 

R$ 
21.934,0

0 

R$ 
41.570,00 

47,20%       

47 

Curativo 
preenchido com 
carvão ativado e 
nitrato de prata, 
estéril, não 
aderente, 
recortável, 
dimensão 
aproximada de 10 
x 20 cm, 
embalagem 
individual 

260249 un. 550 
R$ 

58,41 
R$ 98,00 

R$ 
32.125,5

0 

R$ 
53.900,00 

40,40%       
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Detergente 
enzimático para 
limpeza de artigos 
médicos 
hospitalares 
composto por 5 
enzimas, protease, 
peptidase, amilase, 
celulase e lipase, 
detergente não 
iônico/ aniônico, ph 
neutro, 
biodegradável, não 
corrosivo para 
metais, para ser 
utilizado em 
temperatura 
ambiente ou 
aquecida para 
processos de 
limpeza manual ou 
automatizado, de 
ação rápida, 
volume de 1000 ml 
, diluição de 2,0 ml 
por litro, pouca 
formação de 
espuma, sem odor 
agressivo na forma 
concentrada ou 
diluída. O produto 
deve ser notificado 
na ANVISA. 
Validade mínima 
de 2 anos 

261149 un. 96 
R$ 

141,39 
R$ 

102,20 

R$ 
13.573,4

4 

R$ 
9.811,20 

0,00%       

49 

Dispositivo para 
incontinência 
urinária masculina  
(Uripen  ou  
similar)  n°  6, 
confeccionado em 
PVC atóxico e 
flexível e 
preservativo de 
puro látex. 
Indicado para 
pacientes com 
incontinência 
urinária ou que 
apresentem 
impossibilidade de 
remoção do leito. 

261129 un. 600 R$ 5,36 R$ 15,80 
R$ 

3.216,00 
R$ 

9.480,00 
66,10%       
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Dispositivo para 
incontinência 
urinária masculina 
(Uripen ou similar) 
n° 5, 
confeccionado em 
PVC atóxico e 
flexível e 
preservativo de 
puro látex. 
Indicado para 
pacientes com 
incontinência 
urinária ou que 
apresentem 
impossibilidade de 
remoção do leito. 

261128 un. 600 R$ 5,36 R$ 15,80 
R$ 

3.216,00 
R$ 

9.480,00 
66,10%       

51 
Eletrodo 
descartável para 
ECG 

295030 un. 1800 
R$ 

31,28 
R$ 

157,00 

R$ 
56.304,0

0 

R$ 
282.600,00 

80,10%       

52 
Enema pronto para 
uso - 130ml 

269679 un. 30 
R$ 

18,12 
R$ 12,77 

R$ 
543,60 

R$ 383,10 0,00%       
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Envelope  para  
esterilização  10 
cm X 25 cm 
produzida em grau 
cirúrgico e 
recomendada para 
utilização em 
autoclaves de 
vapor saturado. 
Possui indicador 
químico de ciclo. 
Fabricados com 
composto de papel 
grau cirúrgico e 
filme laminado de 
poliéster e 
polipropileno, 
desenvolvido para 
garantir a barreira 
bacteriológica 
necessária para 
obtenção da  
esterilidade do 
produto. Auto 
selante. Medidas: 
10 cm de largura 
por 25 cm de 
comprimento. 
Indicadores 
químicos que 
mudam de cor 
após entrar em 
contato com 
agente 
esterilizante nos 
processos de vapor 
saturado ou óxido 
de etileno. 
Selagem tripla. 
Registro da Anvisa, 
dimensão, Lote 
único, fabricação e 
validade impressos 
na embalagem. 

273811 un. 6000 R$ 0,73 R$ 0,17 
R$ 

4.380,00 
R$ 

1.020,00 
0,00%       
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Envelope para 
esterilização 20 cm  
X 40 cm produzida 
em grau cirúrgico e 
recomendada para 
utilização em 
autoclaves de 
vapor saturado. 
Possui indicador 
químico de ciclo. 
Fabricados com 
composto de papel 
grau cirúrgico e 
filme laminado de 
poliéster e 
polipropileno, 
desenvolvido para 
garantir a barreira 
bacteriológica 
necessária para 
obtenção da 
esterilidade do 
produto. Auto 
selante Medidas: 
20 cm de largura 
por 40 cm de 
comprimento. 
Indicadores 
químicos que 
mudam de cor 
após entrar em 
contato com 
agente 
esterilizante nos 
processos de vapor 
saturado ou óxido 
de etileno. 
Selagem tripla. 
Registro da Anvisa, 
dimensão, Lote 
único, fabricação e 
validade impressos 
na embalagem. 
Validade mínima 
de 2 anos 

273826 un. 240 R$ 1,06 R$ 0,55 
R$ 

254,40 
R$ 132,00 0,00%       
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Envelope para 
esterilização 25 cm 
X  35 cm 
produzida em grau 
cirúrgico e 
recomendada para 
utilização em 
autoclaves de 
vapor saturado. 
Possui indicador 
químico de ciclo. 
Fabricados com 
composto de papel 
grau cirúrgico e 
filme laminado de 
poliéster e 
polipropileno, 
desenvolvido para 
garantir a barreira 
bacteriológica 
necessária para 
obtenção da  
esterilidade do 
produto. Auto 
selante. Medidas: 
25 cm de largura 
por 35 cm de 
comprimento. 
Indicadores 
químicos que 
mudam de cor 
após entrar em 
contato com 
agente 
esterilizante nos 
processos de 
vapor saturado ou 
óxido de etileno. 
Selagem tripla. 
Registro da 
Anvisa, dimensão, 
Lote único, 
fabricação e 
validade impressos 
na embalagem. 
Validade mínima 
de 2 ano. 

273829 un. 240 R$ 0,78 R$ 0,60 
R$ 

187,20 
R$ 144,00 0,00%       

mailto:licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000 

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331 

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br 

 
 

 

56 

Equipo 
macrogotas, com 
injetor lateral. 
Ponta perfurante 
adaptável 
contendo protetor. 
Câmara de  
gotejamento rígida 
e transparente. 
Tubo flexível e 
transparente em 
PVC (mínimo 1,2m 
de comprimento). 
Regulador de fluxo 
clamp rolete para 
controle de fluxo 
com segurança. 
Conector luer 
macho universal 
com protetor. 
Embalado 
individualmente em 
papel grau 
cirúrgico e filme 
termoplástico. 
Estéril. 
Apirogênico. Na 
embalagem deverá 
estar impresso 
dados de 
identificação, tipo 
de esterilização, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade e 
nº registro da 
Anvisa .Validade 
mínima de 2 anos 

328588 un. 1620   R$ 10,40 R$ 0,00 
R$ 

16.848,00 
100,00%       

57 
Escova c/ 
Clorexidina 2% 

169695 un. 1080 R$ 2,44 R$ 5,74 
R$ 

2.635,20 
R$ 

6.199,20 
57,50%       

58 

Esfigmomanômetr
o tamanho adulto, 
analógico, 
aneróide, fecho em 
velcro. Faixa de 
operação: até 300 
mmHg, de braço, 
braçadeira em 
nylon 

300759 un. 50 
R$ 

104,69 
R$ 

482,34 
R$ 

5.234,50 
R$ 

24.117,00 
78,30%       
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Esparadrapo 
impermeável 
medindo 05 cm de 
largura por 10 
metros de 
comprimento, cor 
branca, 
confeccionado 
com tecido 100% 
algodão, facilidade 
no rasgo,resina 
acrílica e adesiva a 
base de borra chá 
natural, com 
excelente adesão, 
isento de 
sujidades, 
enrolado em 
carrossel, em 
embalagem com 
dados  de 
identificação, 
procedência, data 
de validade, Lote 
único de 
fabricação e 
registro no 
Ministério da 
Saúde. 

1810065 un. 300 R$ 9,51 
R$ 

275,60 
R$ 

2.853,00 
R$ 

82.680,00 
96,50%       

60 
Estetoscópio 
adulto  

277465 un. 30 
R$ 

22,93 
R$ 65,34 

R$ 
687,90 

R$ 
1.960,20 

64,90%       

61 
Estetoscópio 
infantil  

295365 un 2 
R$ 

14,79 
R$ 

136,50 
R$ 29,58 R$ 273,00 89,20%       

62 

Fibrinolisina 1 u/g 
+ 
desoxirribonucleas
e 666 u/g + 
cloranfenicol 10 
mg/g – pomada - 
bisnaga com 30 g. 

256118 un. 720 
R$ 

69,06 
R$ 64,11 

R$ 
49.723,2

0 

R$ 
46.159,20 

0,00%       

63 

Fio agulhado de 
nylon estéril 2-0 45 
cm (agulha 20mm 
3/8) - caixa c/ 24 
fios 

3007130 cx. 20 
R$ 

56,90 
R$ 

302,20 
R$ 

1.138,00 
R$ 

6.044,00 
81,20%       

64 

Fio agulhado de 
nylon estéril 3-0 45 
cm (agulha 20mm 
3/8) - caixa c/ 24 
fios 

300716 cx. 20 
R$ 

58,17 
R$ 

303,13 
R$ 

1.163,40 
R$ 

6.062,60 
80,80%       

65 

Fio agulhado de 
nylon estéril 4-0 45 
cm (agulha 20mm 
3/8) – caixa c/ 24 
fios 

300719 cx. 20 
R$ 

56,15 
R$ 

251,38 
R$ 

1.123,00 
R$ 

5.027,60 
77,70%       
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Fita adesiva 
termossensível 
indicadora para 
autoclave 19 mm x 
30 m 

7520057 un. 72 
R$ 

12,46 
R$ 16,31 

R$ 
897,12 

R$ 
1.174,32 

23,60%       

67 

Fita crepe adesiva 
19 mm x 50 m 
(embalagem 
individual), de 
ótima adesão 

7520055 un. 600 R$ 9,00 R$ 9,03 
R$ 

5.400,00 
R$ 

5.418,00 
0,30%       

68 

Fita hipoalergênica 
microporosa 
(permite que a 
pele respire) 
tamanho: 100 mm 
x 10 m. 
Composição: 
rayon e poliéster 
não tecido, 
adesivo acrílico e 
uretano. Boa 
qualidade, permite 
boa aderência à 
pele. Apresentado 
em carretéis 
plásticos com 
capas plásticas de 
proteção com 
registro no 
Ministério da 
Saúde. Validade 
mínima de 2 anos 

00.26996 un. 360 
R$ 

37,79 
R$ 

115,59 

R$ 
13.604,4

0 

R$ 
41.612,40 

67,30%       

69 

Fita hipoalergênica 
microporosa 
(permite que a pele 
respire) tamanho: 
25 mm x 10 m. 
Composição: rayon 
e poliéster não 
tecido, adesivo 
acrílico e uretano. 
Boa qualidade, 
permite boa 
aderência à pele. 
Apresentado em 
carretéis plásticos 
com capas 
plásticas de 
proteção com 
registro no 
Ministério da 
Saúde. Validade 
mínima de 2 anos 

7520015 un. 552 R$ 8,31 R$ 36,28 
R$ 

4.587,12 
R$ 

20.026,56 
77,10%       
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Fita hipoalergênica 
microporosa 
(permite que a 
pele respire) 
tamanho: 50 mm x 
10 m. 
Composição: 
rayon e poliéster 
não tecido, 
adesivo acrílico e 
uretano. Boa 
qualidade, permite 
boa aderência à 
pele. Apresentado 
em carretéis 
plásticos com 
capas plásticas de 
proteção com 
registro no 
Ministério da 
Saúde. Validade 
mínima de 2 anos 

7520016 un. 552 
R$ 

15,72 
R$ 62,25 

R$ 
8.677,44 

R$ 
34.362,00 

74,70%       

71 

Gel para ECG. 
Embalagem de 1 
litro, com 
propriedades 
hidratantes e super 
deslizante, 
inodoro, incolor, 
que não escorre, 
não gorduroso, 
isento de sal e 
álcool. Registro no 
Ministério da 
Saúde. Validade 
mínima de 2 anos 

295662 un. 180 
R$ 

16,27 
R$ 14,24 

R$ 
2.928,60 

R$ 
2.563,20 

0,00%       

72 

Hastes flexíveis 
com pontas de 
algodão - (tipo 
Cotonete) 
confeccionada em 
plástico 
inquebrável, com 
pontas de algodão 
que não soltam 
fiapos, com 
tratamento 
antigerme - caixa 
c/ 75 unidades 

1810209 cx. 180 R$ 2,22 R$ 10,90 
R$ 

399,60 
R$ 

1.962,00 
79,60%       

73 
Hidrogel com 
alginato – tubo com 
85 g 

103528 un. 100 
R$ 

34,86 
R$ 

213,39 
R$ 

3.486,00 
R$ 

21.339,00 
83,70%       

74 
Hipoclorito de 
Sódio - 1% -1000 
ml 

298334 un. 60 R$ 6,83 R$ 60,00 
R$ 

409,80 
R$ 

3.600,00 
88,60%       
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Indicador 
biológico, 
autocontido, para a 
monitoramento e 
avaliação dos 
ciclos de 
esterilização em 
autoclaves a 
vapor; de 121 a 
134 graus C, com 
tempo de 
incubação de 24 
horas;  o indicador 
deve ser incubado 
de 55 a 60 graus 
Celsius, em 
ampola de plástico 
com diâmetro 
aproximado de 8,4 
mm, contendo uma 
população de 
esporos de 
Geobacilus 
stearothermophilus 
ATCC 7953; com 
no mínimo 100.000 
esporos secos, 
embebidas no 
portador, dentro da 
ampola plástica 
contem uma 
ampola de vidro 
quebrável com 
caldo nutriente e 
indicador de pH, 
com tampa 
permeável ao 
vapor e com filtro 
hidrofóbico; com 
campo para 
identificação, 
indicador químico 
externo indicativo 
de que as ampolas 
foram 
processadas, 
acompanha 
manual de 
instrução em 
língua portuguesa, 
com certificado de 
qualidade 
assegurada, com 
validade mínima 2 
anos, 
acondicionado em 
embalagem 
apropriada, rotulo 
com Lote único e 
data de 
fabricação/validad
e 

278744 un. 300 
R$ 

44,58 
R$ 60,12 

R$ 
13.374,0

0 

R$ 
18.036,00 

25,80%       
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Kit inalação adulto 
completo: (Micro 
nebulizador – 
cabeçote, anteparo 
e recipiente; 01 
máscara; 01 tubo 
de ar; 01 elástico; 
desmontável; 
atóxico) 

311464 cx. 360 
R$ 

29,85 
R$ 42,00 

R$ 
10.746,0

0 

R$ 
15.120,00 

28,90%       

77 

Kit inalação infantil 
completo: (Micro 
nebulizador – 
cabeçote, anteparo 
e recipiente; 01 
máscara; 01 tubo 
de ar; 01 elástico; 
desmontável; 
atóxico) 

311465 un. 120 
R$ 

17,97 
R$ 42,00 

R$ 
2.156,40 

R$ 
5.040,00 

57,20%       

78 

Kit Papanicolau 
tamanho G - 
contendo especulo 
vaginal descartável 
escova cervical, 
espátula de 
madeira tipo Ayres 
e lâmina de vidro, 
luvas e porta 
lâmina em papelão. 
Embalagem 
esterilizada em 
polietileno. 
Validade mínima 
de 2 anos 

301634 um. 500 R$ 4,31 R$ 57,97 
R$ 

2.155,00 
R$ 

28.985,00 
92,60%       

79 

Kit Papanicolau 
tamanho M - 
contendo especulo 
vaginal descartável 
escova cervical, 
espátula de 
madeira tipo Ayres 
e lâmina de vidro, 
luvas e porta 
lâmina em papelão. 
Embalagem 
esterilizada em 
polietileno. 
Validade mínima 
de 2 anos 

301633 un. 1440 R$ 4,60 R$ 59,97 
R$ 

6.624,00 
R$ 

86.356,80 
92,30%       
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Kit Papanicolau 
tamanho P - 
contendo especulo 
vaginal descartável 
escova cervical, 
espátula de 
madeira tipo Ayres 
e lâmina de vidro, 
luvas e porta 
lâmina em papelão. 
Embalagem 
esterilizada em 
polietileno. 
Validade mínima 
de 2 anos 

301632 un. 2400 R$ 3,98 R$ 57,86 
R$ 

9.552,00 
R$ 

138.864,00 
93,10%       

81 

Lâmina bisturi em 
aço inox nº 15, 
caixa c/ 100 
unidades, 
embaladas 
individualmente 
em papel 
laminado, 
esterilizados em 
raio gama cobalto 
60 c/ registro 
Ministério da 
Saúde. Validade 
mínima de 2 anos 

305160 cx. 180 
R$ 

47,60 
R$ 3,55 

R$ 
8.568,00 

R$ 639,00 0,00%       

82 

Lâmina bisturi em 
aço inox nº 23, 
caixa c/ 100 
unidades, 
embaladas 
individualmente 
em papel 
laminado, 
esterilizados em 
raio gama  cobalto   
60 c/ registro 
Ministério da 
Saúde. Validade 
mínima de 2 anos 

305166 cx. 180 
R$ 

47,71 
R$ 3,55 

R$ 
8.587,80 

R$ 639,00 0,00%       
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Lâmina bisturi em 
aço inox nº 24, 
caixa c/ 100 
unidades, 
embaladas 
individualmente 
em papel 
laminado, 
esterilizados em 
raio gama cobalto 
60 c/ registro 
Ministério da 
Saúde. Validade 
mínima de 2 anos 

305167 cx. 240 
R$ 

47,18 
R$ 3,55 

R$ 
11.323,2

0 
R$ 852,00 0,00%       

84 

Lençol Hospitalar 
descartável 100% 
fibras naturais – 
rolo 50 cm x 70 m 

129462 um  1000 
R$ 

10,78 
R$ 

107,50 

R$ 
10.780,0

0 

R$ 
107.500,00 

90,00%       

85 

Lençol Hospitalar 
descartável 100% 
fibras naturais – 
rolo 50 cm x 50 m 

129461 un. 1200 R$ 9,73 R$ 77,87 
R$ 

11.676,0
0 

R$ 
93.444,00 

87,50%       

86 

Loção cremosa 
hidratante com 
óleo de girassol e 
vitaminas A e E – 
frasco 200 ml 

372110 fr. 1680 
R$ 

22,55 
R$ 

131,41 

R$ 
37.884,0

0 

R$ 
220.768,80 

82,80%       
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Luva cirúrgica 
estéril Nº 6,5 – 
confeccionada em 
látex natural, 
textura uniforme, 
formato anatômico, 
com alta 
sensibilidade tátil, 
boa elasticidade e 
resistente a tração. 
Acondicionada em 
invólucro interno 
com dobras para 
abertura asséptica, 
dobradas conforme 
padrão hospitalar; 
com indicativos da 
mão direita e da 
mão esquerda e 
numeração. 
Envelopada aos 
pares em 
embalagem de 
papel grau 
cirúrgico. 
Resistente à 
tração, atóxica, 
hipoalergênica. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos. 

174673 par 1800 R$ 1,99 R$ 1,35 
R$ 

3.582,00 
R$ 

2.430,00 
0,00%       
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Luva cirúrgica 
estéril Nº 7,0 – 
confeccionada em 
látex natural, 
textura uniforme, 
formato anatômico, 
com alta 
sensibilidade tátil, 
boa elasticidade e 
resistente a tração. 
Acondicionada em 
invólucro interno 
com dobras para 
abertura asséptica, 
dobradas 
conforme padrão 
hospitalar; com 
indicativos da mão 
direita e da mão 
esquerda e 
numeração. 
Envelopada aos 
pares em 
embalagem   de   
papel   grau 
cirúrgico. 
Resistente        à        
tração,      atóxica, 
hipoalergênica. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos. 
Caixa com 30 
pares 

174674 par 1800 R$ 1,81 R$ 1,35 
R$ 

3.258,00 
R$ 

2.430,00 
0,00%       
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Luva cirúrgica 
estéril Nº 7,5 – 
confeccionada em 
látex natural, 
textura uniforme, 
formato anatômico, 
com alta 
sensibilidade tátil, 
boa elasticidade e 
resistente a tração. 
Acondicionada em 
invólucro interno 
com dobras para 
abertura asséptica, 
dobradas conforme 
padrão hospitalar; 
com indicativos da 
mão direita e da 
mão esquerda e 
numeração. 
Envelopada aos 
pares em 
embalagem de 
papel grau 
cirúrgico. 
Resistente à 
tração, atóxica, 
hipoalergênica. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos.  

174675 par 1800 R$ 1,75 R$ 1,35 
R$ 

3.150,00 
R$ 

2.430,00 
0,00%       
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Luva cirúrgica 
estéril Nº 8,0 – 
confeccionada em 
látex natural, 
textura uniforme, 
formato anatômico, 
com alta 
sensibilidade tátil, 
boa elasticidade e 
resistente a tração. 
Acondicionada em 
invólucro interno 
com dobras para 
abertura asséptica, 
dobradas 
conforme padrão 
hospitalar; com 
indicativos da mão 
direita e da mão 
esquerda e 
numeração. 
Envelopada aos 
pares em 
embalagem de 
papel grau 
cirúrgico. 
Resistente à 
tração, atóxica, 
hipoalergênica. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos.  

174675 par 300 R$ 1,76 R$ 1,35 
R$ 

528,00 
R$ 405,00 0,00%       

91 

Luva descartável, 
de vinil, 
hipoalergênica, 
sem amido. 100 
Unidades. Tam M 

242331 cx 50 
R$ 

15,67 
R$ 70,00 

R$ 
783,50 

R$ 
3.500,00 

77,60%       

92 

Luva descartável, 
de vinil, 
hipoalergênica, 
sem amido. 100 
Unidades. Tam G 

242332 cx. 50 
R$ 

11,64 
R$ 70,00 

R$ 
582,00 

R$ 
3.500,00 

83,40%       
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Luvas 
descartáveis, látex, 
de borracha 
natural, 
ambidestra, com 
pó, procedimentos 
não cirúrgicos, 
TAMANHO G, com 
registro na Anvisa, 
devendo conter 
prazo de validade 
não inferior a 03 
anos – caixa c/ 
100 unidades 

292924 cx. 700 
R$ 

15,65 
R$ 

240,00 

R$ 
10.955,0

0 

R$ 
168.000,00 

93,50%       

94 

Luvas 
descartáveis, látex, 
de borracha 
natural, 
ambidestra, com 
pó, procedimentos 
não cirúrgicos, 
TAMANHO M, com 
registro na Anvisa, 
devendo conter 
prazo de validade 
não inferior a 03 
anos – caixa c/ 
100 unidades 

292923 cx. 700 
R$ 

18,18 
R$ 

240,00 

R$ 
12.726,0

0 

R$ 
168.000,00 

92,40%       

95 

Luvas 
descartáveis, látex, 
de borracha 
natural, 
ambidestra, com 
pó, procedimentos 
não cirúrgicos, 
TAMANHO P, com 
registro na Anvisa, 
devendo conter 
prazo de validade 
não inferior a 03 
anos – caixa c/ 
100 unidades 

00.31364 cx. 800 
R$ 

28,00 
R$ 

240,00 

R$ 
22.400,0

0 

R$ 
192.000,00 

88,30%       
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Luvas 
descartáveis, látex, 
de borracha 
natural, 
ambidestra, com 
pó, procedimentos 
não cirúrgicos, 
TAMANHO PP, 
com registro na 
Anvisa, devendo 
conter prazo de 
validade não 
inferior a 03 anos – 
caixa c/ 100 
unidades 

273833 cx. 100 
R$ 

18,63 
R$ 85,50 

R$ 
1.863,00 

R$ 
8.550,00 

78,20%       

97 

Máscaras 
descartável, 
modelo PFF2 N95, 
branca, com tira 
metálica para 
ajustar o contorno 
do nariz, tiras 
elásticas para 
prender atrás da 
orelha, com 
registro na Anvisa, 
devendo conter 
prazo de validade 
não inferior a 03 
anos 

328663 un. 
1000

0 
R$ 1,50 R$ 8,50 

R$ 
15.000,0

0 

R$ 
85.000,00 

82,40%       

98 

Máscaras, branca, 
tipo cirúrgica, tripla, 
com elástico, 
atóxica, 
hipoalergênica, 
não estéril, 
descartável, com 
registro na Anvisa, 
devendo conter 
prazo de validade 
não inferior a 03 
anos - caixa c/ 50 
unidades 

333677 cx. 
1500

0 
R$ 

13,11 
R$ 23,70 

R$ 
196.650,

00 

R$ 
355.500,00 

44,70%       

99 

Óleo de girassol – 
cicatrizante e 
curativo – frasco 
200 ml 

139296 un. 960 
R$ 

22,10 
R$ 89,70 

R$ 
21.216,0

0 

R$ 
86.112,00 

75,40%       
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Otoscópio clínico, 
fibra ótica, portátil, 
alimentação por 
pilhas. 
Características 
adicionais: 
lâmpada halógena, 
jogo de espéculos 
reutilizáveis, zoom 
óptico: aumento 
em cerca de 3,5 
vezes 

269893 un. 60 
R$ 

843,55 
R$ 

2.088,72 

R$ 
50.613,0

0 

R$ 
125.323,20 

59,60%       

101 
Oxímetro de dedo 
adulto  

172882 un  30 
R$ 

85,14 
R$ 

210,00 
R$ 

2.554,20 
R$ 

6.300,00 
59,50%       

102 

Solução com 
polihexanida 0,1% 
não esteril aquosa - 
composta de água 
purificada,derivado 
betaínico 0,1% e 
polihexanida a 
0,1%, com 
finalidade de 
higienizacao da 
pele, limpeza de 
feridas e 
hidratação, pronto 
uso - tipo: Piesana 
PHMB Solução 

320611 un  100 
R$ 

103,82 
R$ 

135,88 

R$ 
10.382,0

0 

R$ 
13.588,00 

23,60%       

103 

PVPI Tópico – 
Iodopolividona 
10% - Solução 
aquosa 1 litro 

169743 un. 180 
R$ 

31,30 
R$ 41,30 

R$ 
5.634,00 

R$ 
7.434,00 

24,20%       

104 

Saco de lixo 
branco para 
material infectante 
100 litros medida 
mínima 75 x 105 
cm, capacidade 
até 20 kg - pacote 
com 100 unidades. 

328908 un. 144 
R$ 

56,62 
R$ 

1.250,00 
R$ 

8.153,28 
R$ 

180.000,00 
95,50%       

105 

Saco de lixo branco 
para material 
infectante 30 litros, 
medida mínima 59 
x 62 cm, 
capacidade até 06 
kg - pacote com 
100 unidades. 

328906 un. 144 
R$ 

30,50 
R$ 

265,00 
R$ 

4.392,00 
R$ 

38.160,00 
88,50%       
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Scalp Nº 19, 
cateter para 
infusão venosa 
com agulha de 
bisel trifacetado, 
com asas leves e 
flexíveis dotadas 
de um exclusivo 
dispositivo de 
encaixe, 
garantindo firme 
empunhadura,  
perfeita conexão 
das partes, tubo de 
vinil    leve,    
flexível    e  
transparente, 
conector   luer-lock   
cônico   e   rígido, 
assegurando 
perfeita conexão 
com seringas ou 
equipo de bico 
macho e seringas 
ou dispositivos 
luer-lock, 
esterilizado a oxido 
de etileno, 
embalado 
individualmente em 
papel grau 
cirúrgico, 
constando 
externamente os 
dados de 
identificação e 
procedência, 
fabricação, Lote 
único e 
esterilização e 
Registro no MS, 
procedência 
nacional. Validade 
mínima de 2 anos. 
Caixa com 100 
unidades 

300673 un. 600 
R$ 

35,50 
R$ 

213,45 

R$ 
21.300,0

0 

R$ 
128.070,00 

83,40%       

mailto:licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000 

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331 

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br 

 
 

 

107 

Scalp Nº 21, 
cateter para 
infusão venosa 
com agulha de 
bisel trifacetado, 
com asas leves e 
flexíveis dotadas 
de um exclusivo 
dispositivo de 
encaixe, 
garantindo firme  
empunhadura, 
perfeita conexão 
das partes, tubo de 
vinil leve, flexível e 
transparente, 
conector luer-lock 
cônico e rígido, 
assegurando 
perfeita conexão 
com seringas ou 
equipo de bico 
macho e seringas 
ou dispositivos 
luer-lock, 
esterilizado a oxido 
de etileno, 
embalado 
individualmente em 
papel grau 
cirúrgico, 
constando 
externamente os 
dados de 
identificação e 
procedência, 
fabricação, Lote 
único e 
esterilização e 
Registro no MS, 
procedência 
nacional. Validade 
mínima de 2 anos. 
Caixa com 100 
unidades 

300674 un. 840 
R$ 

34,83 
R$ 

168,83 

R$ 
29.257,2

0 

R$ 
141.817,20 

79,40%       
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Scalp Nº 23, 
cateter para 
infusão venosa 
com agulha de 
bisel trifacetado, 
com asas leves e 
flexíveis dotadas 
de um exclusivo 
dispositivo de 
encaixe, 
garantindo firme  
empunhadura, 
perfeita conexão 
das partes, tubo de 
vinil leve, flexível e 
transparente, 
conector luer-lock 
cônico e rígido, 
assegurando 
perfeita conexão 
com seringas ou 
equipo de bico 
macho e seringas 
ou dispositivos 
luer-lock, 
esterilizado     a     
oxido     de   etileno, 
embalado   
individualmente   
em  papel grau 
cirúrgico, 
constando 
externamente os 
dados de 
identificação e 
procedência, 
fabricação, Lote 
único e 
esterilização e 
Registro no MS, 
procedência 
nacional. Validade 
mínima de 2 anos. 
Caixa com 100 
unidades 

300675 un. 1620 
R$ 

34,83 
R$ 

168,77 

R$ 
56.424,6

0 

R$ 
273.407,40 

79,40%       
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Scalp Nº 25, 
cateter para 
infusão venosa 
com agulha de 
bisel trifacetado, 
com asas leves e 
flexíveis dotadas 
de um exclusivo 
dispositivo de 
encaixe, 
garantindo firme  
empunhadura, 
perfeita conexão 
das partes, tubo de 
vinil leve, flexível e 
transparente, 
conector luer-lock 
cônico e rígido, 
assegurando 
perfeita conexão 
com seringas ou 
equipo de bico 
macho e seringas 
ou dispositivos 
luer-lock, 
esterilizado a oxido 
de etileno, 
embalado 
individualmente em 
papel grau 
cirúrgico, 
constando 
externamente os 
dados de 
identificação e 
procedência, 
fabricação, Lote 
único e 
esterilização e 
Registro no MS, 
procedência 
nacional. Validade 
mínima de 2 anos. 
Caixa com 100 
unidades 

300676 un. 960 
R$ 

34,83 
R$ 

265,55 

R$ 
33.436,8

0 

R$ 
254.928,00 

86,90%       

110 

Spray barreira - 
Película Protetora 
sem Ardor (PPSA) 
é uma solução 
polimérica que 
forma uma película 
uniforme e 
transparente 
quando aplicada na 
pele,50 ml,  tipo 
BRAVA 

281975 un  50 
R$ 

266,23 
R$ 

544,02 

R$ 
13.311,5

0 

R$ 
27.201,00 

51,10%       

mailto:licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000 

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331 

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br 

 
 

 

111 

Seringa 
descartável sem 
agulha 10 ml Luer 
Slip, Aplicação: 
uso hospitalar, 
Material: 
polipropileno ou 
outro material 
plástico, 
Características 
Adicionais: estéril, 
apirogênica, 
procedência,  data 
de fabricação,  
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2  anos. 
Transparente, 
seringa de corpo 
reto, siliconizado, 
parede de 
espessura 
uniforme, 
permitindo deslize 
suave do êmbolo, 
ponta conectora, 
embalagem 
individual. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização. 

295588 un. 
3360

0 
R$ 0,65 R$ 2,56 

R$ 
21.840,0

0 

R$ 
86.016,00 

74,60%       

mailto:licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000 

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331 

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br 

 
 

 

112 

Seringa 
descartável sem 
agulha 20 ml Luer 
Slip, Aplicação: 
uso hospitalar, 
Material: 
polipropileno ou 
outro material 
plástico, 
Características 
Adicionais: estéril, 
apirogênica, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos. 
Transparente, 
seringa de corpo 
reto, siliconizado, 
parede de 
espessura 
uniforme, 
permitindo deslize 
suave do êmbolo, 
ponta conectora, 
embalagem 
individual. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização. 

295593 un. 
3360

0 
R$ 0,99 R$ 6,90 

R$ 
33.264,0

0 

R$ 
231.840,00 

85,70%       
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Seringa 
descartável sem 
agulha 3 ml Luer 
Slip, Aplicação: 
uso hospitalar, 
Material: 
polipropileno ou 
outro material 
plástico, 
Características 
Adicionais: estéril, 
apirogênica, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos. 
Transparente, 
seringa de corpo 
reto, siliconizado, 
parede de 
espessura 
uniforme, 
permitindo deslize 
suave do êmbolo, 
ponta conectora, 
embalagem 
individual. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização. 

295579 un. 
3360

0 
R$ 0,40 R$ 1,47 

R$ 
13.440,0

0 

R$ 
49.392,00 

72,80%       
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Seringa 
descartável sem 
agulha 5 ml Luer 
Slip, Aplicação: 
uso hospitalar, 
Material: 
polipropileno ou 
outro material 
plástico, 
Características 
Adicionais:       
estéril,       
apirogênica, 
procedência,  data 
de fabricação,  
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos. 
Transparente, 
seringa de corpo 
reto, siliconizado, 
parede de 
espessura 
uniforme, 
permitindo deslize 
suave do êmbolo, 
ponta conectora, 
embalagem 
individual. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização. 

295583 un. 
3360

0 
R$ 0,39 R$ 1,93 

R$ 
13.104,0

0 

R$ 
64.848,00 

79,80%       

115 

Solução de glicose 
a 5% + Cloreto de 
Sódio a 0,9% - 500 
ml. Solução estéril. 
Validade no 
mínimo de 2 anos 

134820 un. 150 R$ 5,77 R$ 8,50 
R$ 

865,50 
R$ 

1.275,00 
32,10%       

116 

Solução isotônica 
de glicose a 5% - 
500 ml. Solução 
estéril. Validade no 
mínimo de 2 anos 

134814 un. 150 R$ 6,63 R$ 8,17 
R$ 

994,50 
R$ 

1.225,50 
18,80%       
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Solução Ringer 
com Lactato 
(cloreto de sódio 6 
mg/mL, cloreto de 
potássio 0,3 
mg/mL, cloreto de 
cálcio 0,2 mg/mL e 
lactato de sódio 
3,1 mg/mL): frasco 
de plástico 
transparente com 
500 mL   

134824 un 30 R$ 4,82 R$ 8,48 
R$ 

144,60 
R$ 254,40 43,20%       

118 

Sonda Foley N° 
10, 2 vias com 
balão, 
confeccionada em 
borracha natural, 
siliconizado, com 
anti-incrustante, 
ponta proximal 
arredondada, com 
dois orifícios 
grandes, 
arredondados, 
lisos. Estéril em 
embalagem 
individual. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos 

333963 un. 120 R$ 4,03 R$ 51,00 
R$ 

483,60 
R$ 

6.120,00 
92,10%       

mailto:licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000 

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331 

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br 

 
 

 

119 

Sonda Foley N° 12, 
2 vias com balão, 
confeccionada em 
borracha natural, 
siliconizado, com 
anti-incrustante, 
ponta proximal 
arredondada, com 
dois orifícios 
grandes, 
arredondados, 
lisos. Estéril em 
embalagem 
individual. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos 

333964 un. 120 R$ 3,65 R$ 51,00 
R$ 

438,00 
R$ 

6.120,00 
92,80%       

120 

Sonda Foley N° 14, 
2 vias com balão, 
confeccionada em 
borracha natural, 
siliconizado, com 
anti-incrustante, 
ponta proximal 
arredondada, com 
dois orifícios 
grandes, 
arredondados, 
lisos. Estéril em 
embalagem 
individual. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos 

333965 un. 540 R$ 4,35 R$ 51,00 
R$ 

2.349,00 
R$ 

27.540,00 
91,50%       
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Sonda Foley N° 16, 
2 vias com balão, 
confeccionada em 
borracha natural, 
siliconizado, com 
anti-incrustante, 
ponta proximal 
arredondada, com 
dois orifícios 
grandes, 
arredondados, 
lisos. Estéril em 
embalagem 
individual. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos 

333966 un. 960 R$ 6,41 R$ 51,00 
R$ 

6.153,60 
R$ 

48.960,00 
87,40%       

122 

Sonda Foley N° 
18, 2 vias com 
balão, 
confeccionada em 
borracha natural, 
siliconizado, com 
anti-incrustante, 
ponta proximal 
arredondada, com 
dois orifícios 
grandes, 
arredondados, 
lisos. Estéril em 
embalagem 
individual. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos 

333967 um. 960 R$ 5,05 R$ 51,00 
R$ 

4.848,00 
R$ 

48.960,00 
90,10%       
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Sonda Foley N° 
20, 2 vias com 
balão, 
confeccionada em 
borracha natural, 
siliconizado, com 
anti-incrustante, 
ponta proximal 
arredondada, com 
dois orifícios 
grandes, 
arredondados, 
lisos. Estéril em 
embalagem 
individual. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos 

333968 un. 960 R$ 4,35 R$ 51,00 
R$ 

4.176,00 
R$ 

48.960,00 
91,50%       

124 

Sonda Foley N° 
22, 2 vias com 
balão, 
confeccionada em 
borracha natural, 
siliconizado, com 
anti-incrustante, 
ponta proximal 
arredondada, com 
dois orifícios 
grandes, 
arredondados, 
lisos. Estéril em 
embalagem 
individual. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos 

333969 un. 540 R$ 3,39 R$ 51,00 
R$ 

1.830,60 
R$ 

27.540,00 
93,40%       
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Sonda Foley N° 24, 
2 vias com balão, 
confeccionada em 
borracha natural, 
siliconizado, com 
anti-incrustante, 
ponta proximal 
arredondada, com 
dois orifícios 
grandes, 
arredondados, 
lisos. Estéril em 
embalagem 
individual. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos 

333970 un. 100 R$ 4,34 R$ 51,00 
R$ 

434,00 
R$ 

5.100,00 
91,50%       

126 

Sonda Foley N° 8, 
2 vias com balão, 
confeccionada em 
borracha natural, 
siliconizado, com 
anti-incrustante, 
ponta proximal 
arredondada, com 
dois orifícios 
grandes, 
arredondados, 
lisos. Estéril em 
embalagem 
individual. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos 

333962 un. 120 R$ 7,40 R$ 51,00 
R$ 

888,00 
R$ 

6.120,00 
85,50%       
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Sonda uretral 
descartável Nº 08, 
confeccionada em 
PVC atóxico e 
flexível, possui 
conector c/tampa e 
dispõem de 
orifícios 
cuidadosamente 
elaborados para 
não causar 
desconforto ao 
paciente. 
Embalada em 
papel grau 
cirúrgico e 
esterilizadas a gás 
oxido de etileno. 
Procedência 
Nacional.Apresent
ar dados de 
identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos. 

156592 un. 9600 R$ 0,70 R$ 4,51 
R$ 

6.720,00 
R$ 

43.296,00 
84,50%       
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Sonda uretral 
descartável Nº 10, 
confeccionada em 
PVC atóxico e 
flexível, possui 
conector c/tampa e 
dispõem de 
orifícios 
cuidadosamente 
elaborados para 
não causar 
desconforto ao 
paciente. 
Embalada em 
papel grau 
cirúrgico e 
esterilizadas a gás 
oxido de etileno. 
Procedência 
Nacional. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos. 

156593 un. 3600 R$ 0,77 R$ 4,67 
R$ 

2.772,00 
R$ 

16.812,00 
83,50%       
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Sonda uretral 
descartável Nº 12, 
confeccionada em 
PVC atóxico e 
flexível, possui 
conector c/tampa e 
dispõem de 
orifícios 
cuidadosamente 
elaborados para 
não causar 
desconforto ao 
paciente. 
Embalada em 
papel grau 
cirúrgico e 
esterilizadas a gás 
oxido de etileno. 
Procedência 
Nacional. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos. 

156594 un. 6120 R$ 0,74 R$ 4,79 
R$ 

4.528,80 
R$ 

29.314,80 
84,60%       
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Sonda uretral 
descartável Nº 14, 
confeccionada em 
PVC atóxico e 
flexível, possui 
conector c/tampa e 
dispõem de 
orifícios 
cuidadosamente 
elaborados para 
não causar 
desconforto ao 
paciente. 
Embalada em 
papel grau 
cirúrgico e 
esterilizadas a gás 
oxido de etileno. 
Procedência 
Nacional. 
Apresentar dados 
de identificação do 
produto, tipo de 
esterilização, 
procedência, data 
de fabricação, 
prazo de validade 
nº Lote único e 
registro da 
ANVISA. Validade 
mínima de 2 anos 

156622 un. 1680 R$ 0,83 R$ 5,01 
R$ 

1.394,40 
R$ 

8.416,80 
83,40%       

131 

Soro Fisiológico 
0,9% 100 ml 
(frasco). Solução 
estéril. Validade no 
mínimo de 2 anos 

170997 un. 4200 R$ 6,83 R$ 7,37 
R$ 

28.686,0
0 

R$ 
30.954,00 

7,30%       

132 

Soro Fisiológico 
0,9% 250 ml 
(frasco). Solução 
estéril. Validade no 
mínimo de 2 anos 

170998 un. 2160 
R$ 

13,05 
R$ 6,33 

R$ 
28.188,0

0 

R$ 
13.672,80 

0,00%       

133 

Soro Fisiológico 
0,9% 500 ml 
(frasco). Solução 
estéril. Validade no 
mínimo de 2 anos 

171017 un. 2400 
R$ 

13,67 
R$ 7,66 

R$ 
32.808,0

0 

R$ 
18.384,00 

0,00%       

134 

Sulfadiazina de 
prata 1% creme 
dermatológico – 
bisnaga 50 g 

140751 un. 684 
R$ 

36,08 
R$ 27,20 

R$ 
24.678,7

2 

R$ 
18.604,80 

0,00%       

135 
Termômetro clínico 
digital 

295357 un. 100 
R$ 

13,91 
R$ 

157,30 
R$ 

1.391,00 
R$ 

15.730,00 
91,20%       
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Touca descartável 
- pacote com 100 
unidades 

00.96466 un. 7200 
R$ 

16,28 
R$ 21,00 

R$ 
117.216,

00 

R$ 
151.200,00 

22,50%       

137 
Umidificador de 
oxigênio com 
rosca, 250 ml  

307790 un  20 
R$ 

12,03 
R$ 

189,63 
R$ 

240,60 
R$ 

3.792,60 
93,70%       

138 
Vaselina liquida - 
100ml 

6260238 fr. 40 R$ 6,89 R$ 26,22 
R$ 

275,60 
R$ 

1.048,80 
73,70%       

Valor total referencial: R$ 1.639.016,90 
Valor total da proposta comercial = 

somatório coluna (f) 

Valor total SIMPRO: R$ 5.814.136,11 Valor tabela SIMPRO = R$ 5.814.136,11 

Percentual geral de desconto: 71,81% 
% total de desconto = ((f)/valor total tabela 

Simpro)-1)*100 

 

mailto:licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

