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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018 

 
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de Materiais 
descartáveis, com participação ampla e exclusiva a microempresas (ME) e 
empresas de pequeno porte (EPP). Conforme especificações constantes do Termo 
de Referência, Anexo I.  
 
APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 
 
Dia 27/03/2018 de 09:00hs (nove horas) às 09:30hs (nove horas e trinta minutos). 
 
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL: 
 
Dia 28/03/2018 às 09:00hs (nove horas).  
 
Não havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a 
abertura da sessão ficarão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, 
nos mesmos horários. 
 
LOCAL: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - 
ICISMEP, Rua Córsega, n° 318, Bairro Arquipélago Verde, no Município de 
Betim – MG, CEP 32656-860.  
 
CONSULTAS AO EDITAL: na internet, no site www.icismep.mg.gov.br ou na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima. 
 
ESCLARECIMENTOS: e-mail licitacao@icismep.mg.gov.br 
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1. DO PREÂMBULO 

1.1 - Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP, com 
endereço na Rua São Jorge, n° 135, Bairro Brasiléia, Betim - MG, CEP 
32600-284, inscrito no CNPJ sob o nº 05.802.877/0001-10, isento de inscrição 
estadual, torna pública a abertura do PROCESSO LICITATÓRIO N° 42/2018, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 
26/2018, do tipo menor preço, regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 
Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Resoluções da 
ICISMEP nº 022/2010 e 001/2015, e demais condições fixadas neste Edital. 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1 - O Pregão será realizado em sessão pública, na unidade da Instituição de 
Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP, com endereço na 
Rua Córsega, n° 318, Bairro Arquipélago Verde, Betim - MG, CEP 32656-860, 
em todas as suas fases. 

 
2.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo (a) Pregoeiro (a) da Instituição de 

Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba e Equipe de Apoio, 
designados pela Portaria n° 002/2018, publicada em 04/01/2018. 

3. DO OBJETO 

3.1 - Registro de preço para futura e eventual aquisição de Materiais Descartáveis, , 
com participação ampla e exclusiva a microempresas (ME) e empresas de pequeno 
porte (EPP). Conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. 

4. DA ÁREA SOLICITANTE 

4.1 – Gestão e Logística (Logística). 

5. DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

5.1 – A cópia deste Edital encontra-se disponível na internet, no site 
www.icismep.mg.gov.br ou, ainda, poderá ser obtida na sala do setor de 
Licitação, na Rua Córsega, n° 318, Bairro Arquipélago Verde, no Município de 
Betim (MG), CEP 32.656-860, no horário de 8 às 12 horas e de 14 às 17 
horas, ao custo de R$10,00 (dez reais), referente às cópias reprográficas. 

 
5.2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do 

certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no 
site www.icismep.mg.gov.br bem como as publicações no Órgão Oficial do 
Município de Betim - MG, no endereço eletrônico www.betim.mg.gov.br 
,quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.  

 
5.3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser encaminhados para 

o e-mail licitacao@icismep.mg.gov.br, até 02 (dois) dias úteis antes da data 
marcada para o credenciamento.  

http://www.icismep.mg.gov.br/
http://www.icismep.mg.gov.br/
http://www.betim.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cismep.com.br
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5.3.1 - As respostas do (a) Pregoeiro (a) às solicitações de esclarecimentos 

serão encaminhadas por e-mail e disponibilizadas no site 
www.icismep.mg.gov.br link Licitações, ficando acessível a todos os 
interessados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas anterior ao 
credenciamento. 

 
5.4 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas no prazo de 02 

(dois) dias úteis, anteriores à abertura das propostas comerciais, mediante 
petição a ser encaminhada através do e-mail licitacao@icismep.mg.gov.br ou 
protocolizada na Comissão Permanente de Licitação da ICISMEP, na Rua 
Córsega, n° 318, Bairro Arquipélago Verde, Betim (MG), CEP 32.656-860, 
dirigidas ao (a) Pregoeiro (a), que deverá decidir sobre a petição no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas anterior ao credenciamento. 

 
5.4.1 - A ICISMEP não se responsabilizará por impugnações endereçadas via 

postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do 
mencionado no item acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas 
no prazo legal. 

 
5.5 - Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

 
5.6 - A decisão do (a) Pregoeiro (a) será enviada ao impugnante por e-mail, e será 

divulgada no site desta Instituição para conhecimento de todos os 
interessados. 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto licitado, que cumpram plenamente os requisitos de habilitação. 

6.1.1. - Participarão da sessão do Pregão Presencial os representantes dos 
licitantes efetivamente credenciados, conforme item 07. 

6.2. - Não poderá participar da presente licitação a pessoa jurídica:  
 
6.2.1. - Suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a 

Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba; 
 
6.2.2. - Declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da 

Administração Pública; 

6.2.3. - Em consórcio; 
6.2.4.  - Com falência decretada; 
 
6.2.5. - Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 

http://www.icismep.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cismep.com.br
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6.2.6. - Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
 
6.2.7. - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim 

entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes 
legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum. 

 

6.3. - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade 
do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.  

7. DO CREDENCIAMENTO 

7.1.  - No dia, hora e local designados no Edital, o interessado ou seu 
representante legal deverá proceder ao respectivo credenciamento junto ao 
(a) Pregoeiro (a). 
 
7.1.1. - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do 

Pregão por seu sócio, proprietário ou dirigente, desde que apresente 
cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social atualizado ou 
Registro Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de 
documento de identidade. 
 

7.1.2. - A representação também poderá ser feita por procurador munido de 
instrumento público ou particular ou por Carta de Credenciamento, 
conforme modelo do Anexo II, com firma reconhecida, comprovando a 
outorga de poderes necessários para a formulação de propostas e a 
prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, juntamente com 
cópia autenticada do documento de identidade do credenciado ou 
procurador. 

 
7.1.3. - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os 

respectivos originais sejam apresentados ao (a) Pregoeiro (a) ou à 
Equipe de Apoio para autenticação. 

 
7.1.4. - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao 

(a) Pregoeiro (a) implica a presunção de sua capacidade legal para 
realização das transações inerentes ao Pregão Presencial e a 
responsabilidade legal pelos atos praticados. 

 
7.2. - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como 

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos 
impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada deverá 
comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de Certidão Simplificada 
expedida pela Junta Comercial. 
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8. DOS ENVELOPES A SEREM APRESENTADOS 

8.1 - A Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação deverão ser 
apresentados, em envelopes distintos, não transparentes, lacrados e 
indevassáveis, sob pena de não recebimento, contendo em sua parte externa, 
as seguintes informações: 

 

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA COMERCIAL 
AO (A) PREGOEIRO (A) DA INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 

INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018 
 (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E N° DO CNPJ) 

 

ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
AO (A) PREGOEIRO (A) DA INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 

INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018 
 (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E N° DO CNPJ) 

9. DA PROPOSTA COMERCIAL 

9.1.  - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo 
IV, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali 
previstas, com identificação da pessoa física ou jurídica proponente, número 
do CPF ou CNPJ, endereço, números de telefone, e-mail e assinatura do seu 
representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado 
sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 
inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais 
licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata compreensão 
de seu conteúdo, constando: 
 
9.1.1. - Descrição completa do objeto conforme especificações constantes 

do Termo de Referência, especificando detalhadamente o item 
ofertado. 
 

9.1.2. - Valor unitário de cada item expresso em numeral, com até 04 
(quatro) casas decimais. 

 
9.1.3. - Valor total do item, expresso em numeral, com até 02 (duas) casas 

decimais. 
 

9.2. A proposta e os lances apresentados pela licitante deverão referir-se à 
integralidade do item, não se admitindo propostas para fornecimento parcial 
do item. 
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9.3. - Todas as condições previstas no Termo de Referência, Anexo I, deverão 
ser observadas com vistas à elaboração da proposta comercial. 

 

9.4. - A falta de assinatura na proposta somente poderá ser suprida pelo 
representante legal presente na sessão de abertura do envelope de Proposta 
e com poderes para esse fim. 

 

9.5. – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta 
apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer 
alteração que importe a modificação dos termos originais, ressalvada apenas 
aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, que serão avaliados 
pelo (a) Pregoeiro (a). 

 

9.6. - A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 90 (noventa) dias, a 
contar da data de sua apresentação. 

 
9.6.1. - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta 

Comercial, o mesmo será considerado como aceito para efeito de 
julgamento. 
 

9.7. - Decorridos 90 (noventa) dias da data do recebimento das propostas, sem 
convocação para a contratação, as licitantes ficam liberadas dos 
compromissos assumidos. 

9.7.1.  - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer 
dentro do período de validade das propostas, ou seja, 90 (noventa) 
dias poderemos ser solicitadas prorrogação da validade a todos os 
licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o 
interesse desta Instituição. 
 

9.7.2. - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos 
termos do subitem anterior, dependerá do consentimento dos 
licitantes quanto à respectiva proposta. 

 

9.8. - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento 
das exigências previstas neste Edital. 

9.9. - O preço deverá ser cotado considerando-se a entrega do objeto licitado na 
ICISMEP, em endereço discriminado no Termo de Referência, Anexo I, 
incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, 
tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros 
encargos ou acessórios. 

10. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

10.1. – O licitante deverá apresentar toda a documentação abaixo relacionada: 
 

10.1.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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10.1.1.1. - Registro comercial, no caso de empresa individual. 
 

10.1.1.2. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais ou empresa 
individual de responsabilidade limitada. 

 
10.1.1.2.1. - O documento deverá ser acompanhando da última 

alteração, se for o caso, ou apenas o ato constitutivo 
consolidado. 

 
10.1.1.2.2. - No caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleições de seus administradores. 
 

10.1.1.3. - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício. 
 

10.1.1.4. - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro 
ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
10.1.2. - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

10.1.2.1.  - Prova de regularidade da inscrição da empresa no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

 

10.1.2.2. - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e 
Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta 
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

 

10.1.2.3.  - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do 
domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de 
certidão emitida pela Secretaria competente do Estado. 

 

10.1.2.4. - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de 
certidão mobiliária emitida pela Secretaria competente do 
Município. 

 

10.1.2.5. - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica 
Federal. 
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10.1.2.6. - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa; 

 
10.1.3. - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA 

 

10.1.3.1. - Certidão negativa de falência expedida pelo Cartório 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 

10.1.4. - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

10.1.4.1 - Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária/Licença de 
Funcionamento) da empresa licitante, expedido 
pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. 

10.1.4.1.1. - Em caso do Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária/ 
Licença de Funcionamento) vencido, será aceito protocolo 
de revalidação, desde que a Vigilância Sanitária 
competente pela expedição do documento (municipal ou 
estadual) confira validade legal ao documento. 

 
10.1.4.1.2. - Para tanto, deverá a empresa licitante apresentar cópia 

autenticada e legível da solicitação (protocolo) de 
revalidação, acompanhada da cópia de Licença Sanitária 
vencida, bem como, declaração emitida pelo órgão ou 
outro documento pertinente que assegure validade ao 
protocolo apresentado. 

10.1.4.2 - Autorização de Funcionamento da empresa licitante, 
expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, conforme exigido pela RDC nº 16 de 01 de abril de 
2014. 

10.1.4.3 - Certificado de Registro ou cadastramento do produto, 
emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária vinculada ao Ministério da Saúde ou do “Diário Oficial 
da União” relativamente ao registro do produto, conforme RDC 
nº 16 de 01 de abril de 2014. 

 
10.1.4.1.3. - Caso o prazo de validade esteja vencido deverão ser 

apresentados os pedidos de revalidação “FP 1 e FP 2”, 
datado do semestre anterior ao do vencimento, 
acompanhado de Certificado de Registro ou Notificação 
vencido. 
 

10.1.4.4 - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por 
linha de produção/produtos, emitido pela ANVISA – Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária vinculada ao Ministério da 
Saúde, conforme Resolução nº 39 de 14 de agosto de 2013. 
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10.1.4.1.4. - Em se tratando de PRODUTO IMPORTADO a licitante, 

poderá apresentar o Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação e Controle emitidos pela autoridade sanitária do 
país de origem (cópia autenticada), com tradução juramentada. 
 

10.1.4.1.5. No caso de produtos para saúde enquadrados nas 
classes I e II é dispensado de apresentação do CBPF, 
conforme RDC nº 1 de 28 de março de 2014, artigo 24, 
segundo parágrafo – “A ANVISA não emitirá CBPF para 
produtos para saúde enquadrados nas classes I e II”. 
 

10.1.5. - Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas 
situações previstas no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da 
República, assinada pelo representante legal do licitante, conforme 
modelo do Anexo IV. 

 

10.2. - O licitante obriga-se a comunicar a superveniência de fato impeditiva da 
habilitação, quando existente, observada as penalidades cabíveis. 
 

10.3. – Quando do julgamento da habilitação, o (a) Pregoeiro (a) e Equipe de 
Apoio irão sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos 
documentos e sua validade jurídica, bem como suprir a omissão de eventuais 
documentos de habilitação, mediante consulta via internet em sites oficiais 
que emitam certidões on line via internet, registrando em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

 
10.3.1. - As diligências mencionadas no subitem anterior ficarão 

prejudicadas caso o acesso via internet esteja indisponível, por 
qualquer motivo que seja, ou as informações contidas nos referidos 
sites não sejam suficientes para atestar a habilitação da licitante, 
fato que ensejará a inabilitação da empresa e regular 
prosseguimento do procedimento licitatório. 

 
10.3.2. - Adverte-se que alguns municípios e estados, ou órgãos emissores 

dos documentos, contudo, não propiciam consultas de regularidade 
fiscal, cadastro fiscal e de documentos via internet, hipótese na qual 
se tornará inviável o saneamento de eventuais falhas, erros ou 
omissões das Licitantes. 

 

10.4. – O (A) Pregoeiro (a) e a Equipe de Apoio efetuarão ainda, consulta junto 
aos sites dos órgãos emissores dos documentos extraídos pela internet, para 
verificação de sua autenticidade. 
 

10.5. - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com 
número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 
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10.5.1. - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz; 
 

10.5.2. - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em 
nome da filial; 

10.5.3. - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a 
documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da 
filial, simultaneamente; e 

 
10.5.4. - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz.  

 

10.6. - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão 
apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 
documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 
apresentem alguma restrição. 
 
10.6.1. - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da 

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou 
EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da ICISMEP, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
negativa. 

 
10.6.2. - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 

requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao (a) 
Pregoeiro (a). 

 
10.6.3. - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 

(cinco) dias úteis inicialmente concedidos. 
 

10.6.4. - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste 
item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993, 
sendo facultado ao (a) Pregoeiro (a) convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, nos termos do subitem 
15.3, ou submeter o processo à Autoridade Competente para 
revogação. 

 

10.7. - Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original 
ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório 
competente, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na 
data fixada para sua apresentação. 
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10.7.1. - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que 
os respectivos originais sejam apresentados ao (a) Pregoeiro (a) 
ou à Equipe de Apoio para autenticação das referidas cópias. 
 

10.7.2. - Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de 
processo de Autenticação Digital e de certificação disponibilizada 
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 
de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em 
relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos 
originais e cópias autenticadas em papel. 
 

10.7.3. - Os documentos que não possuírem prazo de vigência 
estabelecido pelo órgão expedidor, deverão ser datados dos 
últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do 
Pregão. 

 

10.8. - Os documentos mencionados neste item não poderão ser substituídos por 
qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de discos magnéticos. 
 

10.9. - A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste item 
ou a sua ausência, inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no item 
15.3. 

11. DA ABERTURA DA SESSÃO 

11.1. – No dia e horário estabelecidos neste Edital, o (a) Pregoeiro (a) fará a 
abertura da sessão. 
 

11.2.  – Os proponentes deverão se apresentar ao (a) Pregoeiro (a) munido dos 
documentos necessários para o credenciamento. 
 

11.3. – Os representantes credenciados deverão entregar os Envelopes de n° 1 e 
n° 2, contendo a Proposta Comercial e Documentação de Habilitação, 
respectivamente. 

 

11.4. – Serão aceitos os envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação de 
Habilitação” dos licitantes que os enviarem sem representante credenciado. 

 

11.5. – Ao final do credenciamento, será aberta a vista aos documentos e 
envelopes, que ainda deverão permanecer lacrados, aonde os licitantes 
deverão rubricar todas as folhas e nos envelopes. 

 
11.5.1. – Serão constados em ata os licitantes que não tiverem interesse em 

rubricar os documentos e envelopes. 
 

11.6. – Após a vista aos documentos de credenciamento e envelopes lacrados, 
serão abertos os envelopes de proposta. 
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11.7. – A sessão poderá ser suspensa para análise e classificação das propostas, 
convocando todos os licitantes desde já para a sessão de lances. 

 
11.7.1. - Neste caso, antes da suspensão, será aberta a vista as propostas, 

aonde os licitantes deverão rubricar todas as folhas. 

12. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

12.1. - O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo MENOR 
VALOR DO ITEM, desde que observadas às especificações e demais 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 

12.2. – O (A) Pregoeiro (a), após a abertura das Propostas Comerciais, procederá 
à verificação de sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, 
à consequente desclassificação das propostas em desacordo e à divulgação 
dos preços cotados pelos licitantes. 

 

12.3. - Será desclassificada a proposta que: 
 

12.3.1. - Incompatível com objeto licitado. 
 

12.3.2. - Não se refira à integralidade do item. 
 

12.3.3. - Não apresente a marca dos produtos ofertados. 
 

12.3.4. - Apresente validade inferior a 90 (noventa) dias. 
 
12.3.5. - Não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em 

diligência. 
 
12.3.6. - Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos 
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie 
à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou 
manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do 
disposto no art. 44, §3º e art. 48, II da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

12.4. - Se o (a) Pregoeiro (a) entender que o preço é inexequível fixará prazo para 
que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha 
de custos ou outros documentos. 
 
12.4.1. - Na hipótese de ser necessária a realização de diligências para 

comprovação da exequibilidade dos preços, a sessão poderá ser 
suspensa, sendo agendada nova data e horário para sua 
continuidade. 
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12.4.2. Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a 
proposta será desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções 
legais. 
 

12.5. - Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados nos itens 
componentes da Planilha de Preços serão corrigidos pela Equipe de Apoio. 
 
12.5.1. - Serão corrigidos os valores dos preços unitários ou do preço total 

do item, conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer, 
sempre, o valor total menor ou igual ao valor do lance ofertado na 
sessão do Pregão ou o valor negociado com o (a) Pregoeiro (a), 
após diligência e mediante expressa anuência do licitante. 
 

12.5.2. Após anuência do licitante, a correção será consignada em ata de 
julgamento. 

 

12.6. - Serão desconsiderados os valores unitários a partir da quinta casa decimal, 
e valores totais a partir da terceira casa decimal, se apresentados. 
 

12.7. - Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de 
vantagem. 

 

12.8. – O (A) Pregoeiro (a), no julgamento das propostas, poderá desconsiderar 
evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo. 

 

12.9. - O (A) Pregoeiro (a) poderá convocar o licitante, por meio do sistema 
eletrônico, estabelecendo prazo razoável para tanto, a apresentar 
informações e/ou documentos complementares que contenham as 
características do serviço ofertado, tais como modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos e folhetos, sob pena de não aceitação da proposta. 

 
12.9.1. - O prazo estabelecido pelo (a) Pregoeiro (a) poderá ser prorrogado 

por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de 
findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo (a) Pregoeiro 
(a). 

 

12.10. – O (A) Pregoeiro (a) classificará, para a etapa de lances, o autor da 
proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à 
de menor preço. 

 
12.10.1. Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas 

condições definidas neste subitem, o (a) Pregoeiro (a) classificará 
as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), 
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer 
que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
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12.11.  – Após a análise e classificação das propostas, será aberta a vista às 
propostas apresentadas, aonde os licitantes, através de seus representantes 
credenciados, deverão rubricar todas as folhas. 
 
12.11.1. – Será constado em ata caso algum licitante se recuse ou esteja 

ausente nesta fase. 
 

12.11.2. – Caso a sessão tenha sido suspensa para análise das propostas, 
as propostas também estarão disponíveis para vista dos licitantes. 
 

12.12. - Somente serão aceitas desistências de propostas antes da fase de lances 
verbais, caso contrário será aplicado as Sansões Administrativas. 

13. DOS LANCES VERBAIS 

13.1. - Vistadas as propostas passar-se-á a oferta de lances verbais, em valores 
sucessivos, distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço, e os demais. 

13.1.1. - Se duas ou mais propostas formais apresentarem preços iguais, 
será realizado sorteio para determinação da ordem de 
apresentação dos lances. 

13.1.2. - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado 
pelo (a) Pregoeiro (a), implicará na exclusão do licitante da etapa 
de lances verbais e na manutenção do seu último preço, para efeito 
de posterior ordenação das propostas. 

13.1.3. - Caso não se realize lances verbais serão verificados a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor 
estimado da contratação. 

 
13.1.4. - Se houver apenas uma proposta, desde que atenda a todos os 

termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor de 
mercado, esta poderá ser aceita. 

 

13.2. - Somente participarão da fase de lances, os licitantes devidamente 
credenciados. 
 
13.2.1. - O substabelecimento de credenciado ausente poderá ser 

realizado a qualquer momento durante o transcurso da sessão. 
 

13.3. - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagadas pelo (a) 
Pregoeiro (a), as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar 
novos lances. 
 

13.4. – Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 
ofertada por ME ou EPP, e houver proposta apresentada por ME ou EPP 
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com valor até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço, estará 
configurado o empate previsto no art. 44, §2º da Lei Complementar nº 
123/06, para os lotes de participação ampla. 

 

13.5. - Ocorrendo o empate e comprovada a condição de ME ou EPP, na fase de 
credenciamento dos licitantes, proceder-se-á da seguinte forma: 

 
13.5.1. - A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no 

prazo de 05 (cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço 
inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, 
sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência. 
 

13.5.2. - Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de 
empate ficto, utilize seu direito de preferência, será classificada em 
primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão. 

 
13.5.3. - Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de 

preferência, na forma do subitem anterior, serão convocadas as 
demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas estiverem no 
limite estabelecido, na ordem de classificação, para o exercício do 
direito de preferência. 

 
13.5.4. - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou 

EPP que se encontrem nesse limite, será realizado sorteio, entre 
essas empresas, para definir a que primeiro poderá apresentar 
novo lance. 

 
13.5.5. - Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que 

utilize o direito de preferência, prosseguir-se-á a sessão 
observando-se a classificação da etapa de lances. 

 
13.5.6. - Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da 

etapa de lances, após aplicação do direito de preferência instituído 
pela Lei Complementar nº 123/06, ofertar o menor preço. 

 

13.6. – O (A) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, 
quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
13.6.1. – O (A) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com a licitante 

detentora da proposta de menor preço, no sentido de que seja 
obtido melhor preço. 

 

13.7. - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua 
proposta e seus lances. 
 

13.8. - Todos os valores dos lances e/ou propostas dos licitantes, serão detalhados 
no relatório de disputa, que fará parte integrante da ata, que deverão ser 
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assinados pela Equipe de Apoio, pelo (a) Pregoeiro (a) e pelos licitantes 
presentes no final da sessão. 

 
13.8.1. - Observando este item não haverá necessidade de envio de 

proposta reformulada, por parte dos licitantes arrematantes, para 
adjudicação do objeto. 

 
13.8.2. – Caso o licitante não esteja presente no fim da etapa de lances, e 

consequentemente não assine o relatório de disputa, ou caso seja 
necessário em disputas por item, o (a) Pregoeiro (a) solicitará 
formalmente a sua proposta reformulada, de acordo com seu último 
lance, que deverá ser apresentada no prazo de 02 (dois) dias 
úteis. 

14. DO CADASTRO RESERVA 

14.1. – O (A) Pregoeiro (a) convocará, ao final da fase de lances, os licitantes que 
desejarem reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem 
classificado para compor o cadastro reserva da Ata de Registro de Preço. 

14.2. – O (A) Pregoeiro (a) constará na Ata de Sessão os licitantes interessados e 
suas propostas, que deverão obrigatoriamente assiná-la. 

14.3. – O cadastro reserva não prejudicará o resultado do certame em relação ao 
licitante mais bem classificado. 

14.4. – O licitante que cadastrar sua proposta como reserva, poderá ser 
convocado para assumir o registro de preço, durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços em caso de cancelamento(s) do(s) preço(s) 
anteriormente registrados. 

14.5. – O cadastro reserva, será incluído na Ata de Registro de Preço como forma 
de anexo, na sequência da classificação do certame, e terão sua habilitação 
solicitada e verificada apenas no momento da possível convocação para 
assumir o registro do preço. 

15. DA HABILITAÇÃO 

15.1. – O (A) Pregoeiro (a) procederá à abertura do envelope contendo os 
documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, 
procedendo a sua habilitação ou inabilitação. Esta fase poderá ocorrer em 
dia distinto da fase de lances verbais. 
 

15.2. - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

 

15.3. - No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do 
licitante, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou lance subsequente, 
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verificando a sua aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda às exigências deste Edital. 

 

15.4. - Nessa etapa o (a) Pregoeiro (a), também, poderá negociar o preço com o 
licitante, para que sejam obtidas melhores condições para a ICISMEP, sendo 
o respectivo licitante declarado vencedor. 

 

15.5. - Após a análise da documentação de Habilitação, os participantes através 
de seus representantes credenciados, darão vistos nos documentos 
apresentados. 

16. DOS RECURSOS 

16.1. - Após a declaração do vencedor, durante a Sessão do Pregão, qualquer 
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias 
úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação. 
 

16.2. - Se as razões do recurso forem apresentadas na Sessão do Pregão, estas 
serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para apresentar contrarrazões no mesmo prazo, 
contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

 

16.3. - A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes importará a 
decadência do direito de recurso. 

 

16.4. - Os recursos e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes 
requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 

 
16.4.1. - Ser dirigido ao Secretário Executivo da ICISMEP, aos cuidados 

do (a) Pregoeiro (a), no prazo de 03 (três) dias úteis. 
 
16.4.2. - Ser apresentado em uma via original, contendo razão social, 

CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e 
assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, 
devidamente comprovado. 

 
16.4.3. - Ser protocolizado na sala da Comissão de Licitação da ICISMEP, 

na Rua Córsega, n° 318, Bairro Arquipélago Verde, Betim (MG), 
CEP 32.656-860 ou por e-mail, cujo endereço eletrônico é: 
licitacao@icismep.mg.gov.br. 

 



 

20 

 

    

 

16.5. – A ICISMEP não se responsabilizará por memoriais de recursos e 
contrarrazões enviados por outras formas, entregues em locais diversos da 
Comissão Permanente de Licitação e que, por isso, não sejam 
protocolizados no prazo legal. 
 

16.6. - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

 

16.7. - O recurso será apreciado pelo (a) Pregoeiro (a) e, caso não admitido ou 
rejeitado, será devidamente encaminhado à autoridade superior, que decidirá 
acerca de seu deferimento ou indeferimento. 

16.8. - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de 
publicação no Órgão Oficial do Município de Betim, e no site da ICISMEP. 

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

17.1. - Inexistindo manifestação recursal, o (a) Pregoeiro (a) adjudicará o objeto 
ao licitante vencedor, e caberá à autoridade competente homologar o 
procedimento licitatório.  

 

17.2. - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao 
licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

18. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP 

18.1. - Homologado o resultado da licitação, a Gestão e Logística (Logística) da 
ICISMEP, convocará os proponentes classificados em primeiro lugar para, no 
prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do recebimento da 
convocação, para assinar a ARP - Anexo V, sob pena de decair do direito a 
ter seu preço registrado, na forma do art. 81 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

 

18.2. - O setor responsável pelo gerenciamento da ARP, bem como a fiscalização 
das contratações dela decorrentes, será a Gestão e Logística (Logística). 

 

18.3. - O prazo fixado no item anterior poderá ser prorrogado, desde que a 
solicitação seja apresentada durante o transcurso do interstício inicial, caso 
ocorra motivo justo e aceito pelo setor gerenciador. 

 

18.4. - Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de 
suas propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado 
prorrogação de prazo com justificativa aceita pelo setor gerenciador, o (a) 
Pregoeiro (a), examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos 
licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que 
atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço. 

 



 

21 

 

    

 

18.5. - A ARP terá validade de 12 (doze) meses contados da data de sua 
publicação, vedada, neste caso, sua prorrogação. 

 

18.6. - A ARP não obriga a ICISMEP a celebrar o contrato, podendo realizar 
licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a 
legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, os 
beneficiários do registro terão preferência. 

 

18.7. - O setor gerenciador, avaliará o mercado constantemente, promovendo, se 
necessário, as negociações ao ajustamento do preço. 

 

18.8. - Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no 
mercado, o setor gerenciador negociará com o fornecedor sua redução, caso 
contrário o signatário da Ata poderá requerer, por escrito, o cancelamento do 
registro do seu preço, devendo anexar ao requerimento documentação 
comprobatória. 

 

18.9. - O fornecedor, antes de receber a Autorização de Fornecimento, poderá 
requerer ao setor gerenciador, por escrito, o cancelamento do registro, se o 
preço de mercado tornar-se superior ao registrado ou por outro motivo 
superveniente, devendo apresentar documentação comprobatória do fato 
alegado, ressalvada a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, nos 
termos da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
18.9.1.  - Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará 

exonerado da aplicação de penalidade. 
 

18.10. - Cancelados os registros, a ICISMEP poderá convocar os demais 
fornecedores, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de 
negociação. 

 
18.10.1. - Não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais preços 

registrados, a ICISMEP procederá à revogação da ARP, 
relativamente ao item que restar frustrado. 

 

18.11. - O gestor da ARP deverá realizar o controle dos produtos entregues, 
qualitativa e quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite 
estimado para a contratação. 

 

18.12. - Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado na ARP para 
contratação, a ICISMEP, não poderá efetuar nenhum acréscimo de 
quantitativo, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 
8.666/1993, nos termos do §1º do art. 12 do Decreto 7.892/2013. 

 

18.13. – O responsável designado pela ICISMEP, expedirá atestado de inspeção 
dos produtos entregues, que servirá como instrumento de avaliação do 



 

22 

 

    

 

cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento 
indispensável para a liberação dos pagamentos. 

 

18.14. – O DETENTOR DO PREÇO REGISTRADO é obrigado a assegurar e 
facilitar o acompanhamento e a fiscalização do ARP pela ICISMEP, bem 
como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pela 
ICISMEP. 

 

18.15. – A ICISMEP não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou 
pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, 
neste Edital. 

 

18.16. - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem 
nem reduzem a responsabilidade do DETENTOR DO PREÇO REGISTRADO 
pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes da Contratação. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

19.1. - Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de 
licitar e contratar com a Instituição e será descredenciada do cadastro de 
fornecedores da ICISMEP, se existente, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral da Ata e da 
aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para 
contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

19.1.1. - Apresentar documento falso; 

19.1.2. - Retardar a execução do objeto; 

19.1.3. - Falhar na execução da ata; 

19.1.4. - Fraudar na execução da ata; 

19.1.5. - Comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.6. - Declaração falsa; 

19.1.7. - Fraude fiscal. 

19.2. - Para os fins da Subcondição 19.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos como os 
descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

19.3. - Para condutas descritas nos itens 19.1.1, 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6 e 19.1.7 
será aplicada multa de no máximo 30% do valor da Ata. 

19.4. - Para os fins dos itens 19.1.2 e 19.1.3, além de outras sanções previstas na 
Ata, podem ser aplicadas ao FORNECEDOR, garantida prévia defesa, 
multas na forma que se segue: 
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19.4.1. - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na 
execução do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de 
obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados 
sobre o valor da Ordem de Serviço, por ocorrência; 

19.4.2. - Multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da prestação de 
serviço/fornecimento não realizado, a partir do primeiro dia útil 
subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das 
obrigações, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega 
dos produtos constantes do instrumento deste Edital, ou entrega de 
objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a 
que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das 
especificações contratadas, hipótese em que poderá ser declarada a 
inexecução total da Ata; 

19.4.3. - Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor de todas as Notas 
de Empenho expedidas ao fornecedor, em caso de descumprimento 
sistemático e reiterado de obrigações assumidas em Ata que 
comprometam a prestação dos serviços, hipótese em que poderá 
ser declarada a inexecução parcial da Ata. 

19.5. - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser 
aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo, em que se 
garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

19.6. - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 
descontado dos pagamentos devidos pela ICISMEP. 

19.7. - Se os valores não forem suficientes, para cobrir o valor da multa, a 
diferença será descontada da garantia contratual. 

19.7.1 – Na hipótese de inexistir garantia contratual ou os valores 
devidos da garantia forem insuficientes, fica o FORNECEDOR obrigado 
a recolher a importância devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da 
comunicação oficial. 

19.7.2 – Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte 
para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de 
até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da INSTITUIÇÃO. 

19.8. - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo 
FORNECEDOR à INSTITUIÇÃO, este será encaminhado para inscrição em 
dívida ativa. 

19.9.  - As multas e penalidades previstas neste Edital não têm caráter 
compensatório, sendo que o seu pagamento não exime o FORNECEDOR da 
responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos 
causados a ICISMEP por atos comissivos ou omissivos de sua 
responsabilidade. 
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20. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

20.1. - As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o 
processo licitatório e a execução do contrato, estando sujeitas às sanções 
previstas na legislação brasileira. 

 

20.2. - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto 
padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 
execução do objeto contratual. 

 
20.2.1. - Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas: 

 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a 
ação de servidor público no processo de licitação ou na execução 
de contrato; 

 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o 

objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de 
contrato; 

 
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre 

dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de 
representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar 
sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução 
do contrato; e 

 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas 

em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do 
organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; 
(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do 
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 
20.2.2. - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo 

financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este 
organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas 
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao 
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participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 
organismo. 

 
20.2.3. - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a 

CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato 
vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o 
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os 
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à 
execução do contrato. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. - Caso seja necessário, o (a) Pregoeiro (a) poderá suspender a sessão do 
Pregão a qualquer momento, em virtude do transcurso do tempo, para 
análise de propostas ou documentações, para realização de diligências ou 
parecer técnico, lavrando ata que deverá ser assinada pela Equipe de Apoio, 
Pregoeiro (a) e licitantes presentes.  
 
21.1.1. - A intimação para continuidade da sessão poderá ser feita no ato 

da suspensão ou por meio de publicação no site da ICISMEP e no 
Órgão Oficial de Betim, com prazo de publicação mínimo de 02 
(dois) dias úteis, constando em ata a responsabilidade dos 
licitantes em acompanharem diariamente as publicações.  
 

21.1.2. - Os envelopes que não estivem abertos ficarão em poder do (a) 
Pregoeiro (a) em caso de suspensão da Sessão. 

 

21.1.2.1. - Os envelopes serão colocados em um malote que 
será fechado com um lacre numerado, constando em 
ata essa numeração. 

 

21.2. - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente, não tendo 
solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pelo (a) Pregoeiro (a), 
este (a) examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, 
segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda 
ao Edital, podendo ainda, negociar o preço. 
 

21.3. - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. 
A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 
inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções 
administrativas, civis e penais cabíveis. 
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21.4. - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será 
devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica 
autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes desqualificados e 
envelopes “Documentação de Habilitação” de licitantes cujas propostas 
tenham sido desclassificadas. 

 

21.5. - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o 
(a) Pregoeiro (a) poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de 
órgãos ou de profissionais especializados. 

 

21.6. - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione 
em um documento e se omita em outro será considerado especificado e 
válido. 

 

21.7. – O (A) Pregoeiro (a), no interesse da Administração, poderá adotar medidas 
saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a 
promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a 
instrução do processo, conforme disposto no art. 43, §3° da Lei Federal nº 
8.666/1993. 

 
21.7.1. - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser 

apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório, 
sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo (a) 
Pregoeiro (a) ou Equipe de Apoio. 

 
21.7.2. - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a 

desclassificação da proposta ou inabilitação do licitante. 
 

21.8. - As decisões da Presidência, do Secretário Executivo da ICISMEP e do (a) 
Pregoeiro (a) serão publicadas no Órgão Oficial do Município de Betim - MG, 
no endereço eletrônico www.betim.mg.gov.br, quando for o caso, podendo 
ser aplicado o disposto no § 1º, do art. 109 da Lei Federal n° 8.666/1993 e 
divulgadas no site www.icismep.mg.gov.br. 
 

21.9. - A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral 
dos termos e condições inseridas neste Edital, bem como das demais 
normas legais que disciplinam a matéria. 

 

21.10. - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, 
podendo a ICISMEP revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 
público, derivadas de fatos supervenientes comprovados ou anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e 
fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes. 

 

http://www.cismep.com.br/
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21.11.  - Nenhum acréscimo de quantitativo poderá ser efetuado, inclusive o 
acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, nos termos do 
§1º do art. 12 do Decreto 7.892/2013. 

 

21.12.  – A ICISMEP poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer 
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

 

21.13. - Fica eleito o foro da Comarca de Betim, Estado de Minas Gerais, para 
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo 
esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

21.14.  - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
 

21.14.1. - Anexo I - Termo de Referência. 
21.14.2.  Anexo II – Quantitativo por órgão cooparticipante 
21.14.3. Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento. 
21.14.4. - Anexo IV - Modelo de Proposta Comercial.  
21.14.5. - Anexo V - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa 

Jurídica. 
21.14.6. - Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 
 

Betim (MG), 07 de março de 2018. 
 
 

BÁRBARA DE CASTRO LAS-CASAS 
PREGOEIRA  
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018 

 

1.  DO OBJETO 

1.1 - Registro de preço para futura e eventual aquisição de Materiais Descartáveis, 
com participação ampla e exclusiva a microempresas (ME) e empresas de pequeno 
porte (EPP). 

2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2.1 – ICISMEP – no Almoxarifado da ICISMEP, na Unidade Toninho Resende, 
situada na Rua Córsega, nº 318, Bairro Arquipélago Verde, no Município de 
Betim – MG, CEP: 32.656-860. 

2.2 - MUNICÍPIO DE BETIM, através da Secretaria Municipal de Saúde Fundo 

Municipal de Saúde, endereço na Avenida Fausto Ribeiro da Silva, 693, 
Bandeirinhas - Betim (MG) -  CEP 32.654-805, telefone (31) 3512-3342. 

2.3 - MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
endereço na Rua Jaci Rezende Teixeira 390 Jota - Brumadinho  – MG, CEP 
35.460-000, telefone (31) 3571-7171. 

2.4  - MUNICÍPIO DE CLÁUDIO, Av. Araguaia, 127, Centro - Cláudio/MG CEP: 
35.530-000. 
 

2.5 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ, através da Secretaria Municipal de 
Saúde, endereço na Avenida Venero Caetano,66 centro  Conceição do Pará 
CEP:35668 000 – MG, telefone (37) 3276-1118. 
 

2.6 – MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
endereço na Rua São José, n° 170, Centro, Esmeraldas – MG, telefone (31) 
3538-2397. 
 

2.7 – MUNICÍPIO DE IGARATINGA, Rua José Ferreira De Faria, 62 ,  Centro - 
Igaratinga Cep: 35695-000. 
 

2.8 - MUNICÍPIO DE ITABIRITO, através do Almoxarifado Central de 
Medicamentos, endereço na Rua Francisco Del Rey, nº 55, Santa Efigênia - 
Itabirito - MG - CEP: 35.450-000. 
 

2.9 - MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
endereço na Avenida Santos Dumont 2216, Bairro Vale Verde, Mateus Leme. 
CEP:35.670-000, telefone (31) 3535-3990. 
 

javascript:void(0)
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2.10 – MUNICÍPIO DE ONÇA DO PITANGUI - através da Secretaria Municipal de 
Saúde, endereço na Rua José Feliciano da Silva, s/n- Centro- Onça de 
Pitangui. Cep: 35.655.000, telefone (31) 3273-1133. 
 

2.11 – MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS -  ALMOXARIFADO MATERIAIS 
MÉDICOS: Endereço:Frei Lourenço, 89, Providência, Pará de Minas-MG, 
CEP: 35661-170. 
 

2.12 MUNICÍPIO DE RIO MANSO, através da Secretaria Municipal de Saúde, 

endereço na rua Alderico Marques, nº 150, Nova Cachoeira – Rio 
Manso - MG, telefone (31) 3573 1123.  

3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
A ICISMEP – Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba, 

sediada em Betim - MG, possui uma grande malha de municípios a ela associados, 
atendendo assim a uma população estimada em aproximadamente 2.000.000 (dois 
milhões) de habitantes. Enquanto órgão público, a ICISMEP tem como objetivo 
primordial atenuar aos problemas sociais relacionados à saúde.  

A Instituição tem como finalidade o atendimento em grande escala, 
abrangendo pacientes usuários do SUS de 34 municípios associados, realizando 
procedimentos que variam entre consultas e cirurgias, as quais demandam a 
utilização de vários insumos e equipamentos, sendo estes necessários para 
realização dos atendimentos em suas Unidades. A união dos municípios em uma 
Instituição resultou em melhoria da prestação de serviço e uma mudança na 
percepção do usuário em relação à saúde pública. 

Insta salientar que, a atividade fim da Instituição é oferecer serviços médicos 
de qualidade aos usuários do SUS pertencentes aos municípios associados à 
ICISMEP, o que não é possível sem os profissionais médicos e, sem os insumos 
necessários. 

São considerados como material médico descartável os produtos, substâncias 
ou acessórios não enquadrados como drogas, medicamentos ou insumos 
farmacêuticos, utilizados direta ou indiretamente nos diversos procedimentos 
médicos realizados nas Unidades da ICISMEP, com a finalidade diagnóstica, 
terapêutica, curativa e preventiva dos pacientes, objetivando sua rápida 
recuperação. Sua utilização também esta ligada à defesa e proteção da saúde 
individual ou coletiva, assim como a higiene pessoal ou de ambientes hospitalares.  

Salienta-se que, os itens mencionados encontram-se vigentes na Ata de 
Registro de Preço nº 37/2017 que terá sua vigência terminada em 03/06/2018. A 
presente aquisição tem como objetivo o abastecimento de materiais médicos 
descartáveis em todas as Unidades da ICISMEP para os exercícios de 2018/2019, 
com a finalidade de manter o bom funcionamento da Instituição.  

Assinale-se ainda que, para este novo exercício a ICISMEP continua a prever 
o quantitativo de Futuras Adesões e para o exercício de 2018 vamos colocar 5 vezes 
o quantitativo total uma vez que a procura por adesões no ano de 2017 foi 
consideravelmente boa.  Desta forma, temos que, a aquisição de material médico 
descartável, se faz essencial para a continuidade dos serviços prestados pela 
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Instituição de forma satisfatória e com qualidade, para não causar prejuízos aos 
usuários.  

Para a aquisição dos itens Equipo de PVC para bomba de infusão; Equipo 
fotossensível para bomba de infusão e Tira reagente para determinação de glicemia 
descritos na lista, será necessário implementar normas de execução, uma vez que 
estes itens dependem de equipamentos para o devido funcionamento, quais sejam, 
bomba de infusão e monitor de glicemia respectivamente, que serão fornecidos pela 
empresa vencedora do certame em comodato.  

Logo, as normas de execução descreverão como os equipamentos deverão 
ser fornecidos á ICISMEP. Como se pode verificar para os itens supracitados, 
Equipo de PVC para bomba de infusão e Equipo fotossensível para bomba de 
infusão, deverá ser fornecido 01 (uma) bomba de infusão, para cada 10 (dez) 
equipos para administração de soluções parenterais fornecidos. As manutenções 
corretivas e preventivas dos equipamentos em comodato, inclusive o transporte dos 
equipamentos para as manutenções, são por conta da detentora do preço, sem 
nenhum ônus adicional à ICISMEP. As manutenções preventivas deverão ser 
previamente agendadas com o setor de Manutenção da Instituição; em caso de 
necessidade de manutenção corretiva, o setor de Manutenção da Instituição fará o 
chamado, através de contatos que a detentora do preço deverá disponibilizar, aonde 
deverá ser atendido no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e, havendo 
necessidade de retirada de qualquer equipamento para a manutenção corretiva, a 
detentora do preço deverá substituir o equipamento dentro do prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas inicialmente estabelecido. Necessário mencionar que, estas normas 
de execução valem para todos os itens mencionados que serão adquiridos por 
regime de comodato.  

A detentora do preço deverá fornecer à ICISMEP 01 (um) monitor de glicemia, 
para cada 40 (quarenta) unidades de tiras de glicemia compradas.; Os monitores 
deverão ser fornecidos com bateria; Os equipamentos ficarão em regime de 
comodato enquanto houver necessidade da Instituição ou até que se finde a Ata de 
Registro de Preço; e, em caso de mau funcionamento em quaisquer dos 
equipamentos, a detentora do preço deverá fazer a sua substituição em até 02 (dois) 
dias úteis, sem nenhum ônus a Instituição. 

Assinale-se que, para a presente aquisição destes materiais faz-se necessário 
à exigência de qualificações técnicas abaixo discriminadas e justificadas pelo 
requisitante. Logo, será exigido Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária/Licença de 
Funcionamento) da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou 
Municipal. Em caso do Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária/ Licença de 
Funcionamento) vencido, será aceito protocolo de revalidação, desde que a 
Vigilância Sanitária competente pela expedição do documento (municipal ou 
estadual) confira validade legal ao documento. Para tanto, deverá a empresa 
licitante apresentar cópia autenticada e legível da solicitação (protocolo) de 
revalidação, acompanhada da cópia de Licença Sanitária vencida, bem 
como, declaração emitida pelo órgão ou outro documento pertinente que assegure 
validade ao protocolo apresentado. 

Autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedida pela ANVISA – 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela RDC Nº 16 de 01 de 
abril de 2014.  
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Certificado de Registro ou cadastramento do produto, emitido pela ANVISA – 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária vinculada ao Ministério da Saúde ou do 
“Diário Oficial da União” relativamente ao registro do produto, conforme RDC Nº 16 
de 01 de abril de 2014.  Caso o prazo de validade esteja vencido deverão ser 
apresentados os pedidos de revalidação “FP 1 e FP 2”, datado do semestre anterior 
ao do vencimento, acompanhado de Certificado de Registro ou Notificação vencido. 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de 
produção/produtos, emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
vinculada ao Ministério da Saúde, conforme RDC Nº 39, de 14 de agosto de 2013. 
Em se tratando de produto importado a licitante, poderá apresentar o Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação e Controle emitidos pela autoridade sanitária do país 
de origem (cópia autenticada), com tradução juramentada. 

No caso de produtos para saúde enquadrados nas classes I e II é dispensado 
de paresentaçaõ do CBPF, conforme RDC nº 1 de 28 de março de 2014, artigo 24, 
segundo parágrafo – “A ANVISA não emitirá CBPF para produtos para saúde 
enquadrados nas classes I e II”. 

O Edital deverá vedar a participação de empresas jurídicas em Consórcio e 
não vedar empresas em Cooperativa, uma vez que, o objeto em questão não exige 
a existência de subordinação do trabalhador ao Contratado e, portanto, há 
possibilidade dessa atividade ser desenvolvida através de Cooperativa, pois uma 
das características deste instituto é justamente a ausência de subordinação entre os 
cooperados, conforme se verifica no Acórdão nº 307/2004 do Plenário do Tribunal de 
Contas da União – TCU: 

A participação de cooperativas pode ser vedada quando a natureza do 
objeto licitado assim indicar, senão vejamos:  
9.2.2.1- se pela natureza da atividade ou pelo modo como é usualmente 
executada no mercado em geral, houver a necessidade de subordinação do 
trabalhador ao contratado, assim como de pessoalidade e habitualidade no 
trabalho, deve ser vedada a participação de cooperativas no certame, pela 
impossibilidade de vínculo de emprego entre essas entidades e os seus 
associados;  
9.2.2.2- se o serviço licitado for incompatível com o objeto social da 
cooperativa, esta deverá ser considerada inabilitada para a execução;  
9.2.2.3- se houver a necessidade de subordinação do trabalhador a essa 
autarquia, assim como de pessoalidade e habitualidade, a terceirização será 
lícita, tornando-se imperativa a realização de concurso público para 
admissão de servidores ou de processo de seleção simplificado para 
contratação temporária de pessoal, se permitida por lei, ainda que não se 
trate de atividade-fim da contratante.  

 
Por esse comando, destaca-se que deverá ser observada a compatibilidade do 

objeto social da cooperativa com o objeto a ser licitado, nos termos da 
fundamentação. Logo, como o objeto do presente Processo Licitatório não detém 
subordinação do trabalhador ao Contratado, a regra se forma no sentido de não 
vedar a participação de cooperativas em procedimentos licitatórios. 

Por fim, e não menos importante, considerando o poder discricionário atinente 
à Administração Pública, resolve-se por vedar a participação de empresas em 
Consórcio, posto que, não adequada ao objeto licitado, já que, não se trata de 
licitação de grau de complexidade que impute a necessidade de atuação de 
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empresas com expertise diversa na prestação. Salienta-se que a respectiva vedação 
não causa qualquer prejuízo à competitividade. 

Em atendimento a LC 123/06, alterada pela LC 147/14, arts. 47, 48 e 49 foi 
impresso cartão de CNPJ da empresa participante da pesquisa de mercado, a fim de 
verificar a obrigatoriedade da exclusividade para Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte nos itens com valores iguais ou inferiores à R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais).  

Insta ressaltar que, nas contratações públicas da administração direta e 
indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser 
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico 
e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas 
públicas e o incentivo à inovação tecnológica, conforme disposto no art. 47 da Lei 
Complementar 147/14.  

Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, conforme 
se verifica no art. 48 da referida Lei, a administração pública deverá realizar 
processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais). 

Assinale-se que, o art. 49 da Lei Complementar dispõe que, não se aplica o 
disposto nos arts. 47 e 48 desta LC quando: não houver um mínimo de 03 (três) 
fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de 
pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório; e, o tratamento diferenciado e 
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso 
para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do 
objeto a ser contratado.  

Sendo assim, conforme se verifica nas cotações apuradas no que tange aos 
itens 01 a 09, 11 a 31, 33, 35 a 56 e 58 a 94 a participação deverá ser ampla, uma 
vez que não foram cotados por no mínimo 03 (três) Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte e/ou seus valores ultrapassam R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); No 
mesmo viés, em se tratando dos itens 10, 32, 34 e 57, a participação deverá ser 
exclusiva uma vez que estes foram cotados por no mínimo 03 (três) Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte e não ultrapassa o montante de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais). 

É importante esclarecer, que conforme análise do mapa de cotação de preço 
unificado de valores estimados do mercado, a licitação deverá aceitar até 04 (quatro) 
decimais nos valores unitários. Em se tratando de licitação de grande vulto onde os 
valores unitários são baixos e as quantidades são altas, um maior número de casas 
decimais nos valores unitários influencia bastante no valor total de cada item. 

Necessário destacar também que, por se tratar de Processo Licitatório de 
grande vulto e grande quantidade de itens, o tempo de finalização do mesmo é 
maior, sendo assim, as Propostas Comerciais deverão ter validade de 90 (noventas) 
dias, para não acarretar em prejuízos a Administração Pública. 

A adoção do Sistema de Registro de Preços no processo de aquisição de 
bens e serviços pela Administração Pública justifica-se, pelas inúmeras vantagens 
trazidas por tal instituto. O atendimento à imprevisibilidade das demandas, a redução 
do volume de estoques, a agilidade nas aquisições, a transparência, a possibilidade 

https://jus.com.br/tudo/adocao
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de maior participação de pequenas e médias empresas são algumas delas que 
certamente contribuem para o alcance da Eficiência Administrativa.  

O art. 3º, do Decreto nº 7.892/2013, discorre sobre o sistema de Registro de 
preços, vejamos: 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes 
hipóteses: 
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes; 
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida 
ou em regime de tarefa; 
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de 
serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas 
de governo; ou 
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração. (Grifo nosso) 

 
 Destarte, requer a abertura de um Processo Licitatório para o Registro de 

Preço do objeto em questão a fim de manter uma ata por período de 12 (doze) 
meses para os eventuais pedidos de compra, uma vez que pelo fato da constante 
demanda proveniente do crescimento da Instituição não é possível estimar uma 
quantidade exata para aquisição dos materiais, o que nos leva então, a optar pelo 
Registro de Preço. Ademais, verifica-se o atendimento a mais de um Órgão. 

Justifica-se, a abertura do Processo Licitatório, no qual a modalidade da 
licitação é o Pregão Presencial, tendo em vista a agilidade na sua execução e 
elaboração do Processo, permitindo o incremento da competitividade e a ampliação 
das oportunidades de participação no Processo Licitatório.  A opção pelo pregão 
presencial decorre de prerrogativa de escolha da Administração fixada pela Lei nº 
10.520/2002. O pregão presencial possibilita maior agilidade na condução do 
processo e ainda possibilita a transparência, confiabilidade e segurança dos 
processos licitatórios. Ressalta-se que a opção por esta modalidade não produz 
alteração no resultado final do certame, e sim permite maior redução de preços em 
vista da interação do (a) pregoeiro (a) com os licitantes. 

Cumpre esclarecer ainda que, como trata-se de aquisição de materiais 
descartáveis, neste procedimento licitatório será adotado como critério de 
julgamento o menor valor total do item, tendo em vista que o objeto pode ser 
divisível sem comprometer a atividade fim da Instituição, ademais em Licitações com 
este critério de julgamento possibilita, que a Administração Pública obtenha uma 
conjuntura com melhores propostas e economia pecuniária para o erário.   

Diante do exposto, fica claro que, a abertura do presente Processo Licitatório, 
visa tão somente, suprir as reais necessidades da ICISMEP, visando o melhor 
funcionamento da Instituição, eficácia nos procedimentos e manter a excelência e 
qualidade que nos é reconhecida, o que torna a realização de uma licitação de suma 
importância. 

4. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E DA AVALIAÇÃO DE CUSTOS  

4.1 Conforme exigência legal foi realizada pesquisa de preços de mercado e 
estimativa de custos, junto a empresas do ramo, sendo apurada a média 
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aritmética dos preços que se segue, para verificação de disponibilidade 
orçamentária. 

4.2 - Descrição e preço médio estimado por ITEM: 
 

 
 



 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

QUANTIDADES 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

ICISMEP 
MUNICÍPIOS 

COPARTICIPANTES 
FUTURAS 
ADESÕES 

TOTAL 

01 

Abaixador de língua em madeira ou plástico 
com bordas arredondadas e atraumáticas: 

tamanho entre 14 a 17 cm de comprimento e 
largura de 1,4 a 1,50. Apresentação: Pacote 

com 100 unidades. 

 
PACOTE 

30 28570 143000 171600 R$ 3,0371 R$ 521.166,36 

02 

Algodão hidrófilo em bolas: Algodão hidrófilo em 
bolas. Cor branco, 100% algodão, tramas sem 

impurezas e isento de alvejante, amido e corante, 
pacote com 95 gramas. 

PACOTE 30 9800 49150 58980 R$ 2,5983 R$ 153.247,73 

03 

Algodão hidrófilo em manta. Rolo de 500g.: 
Algodão hidrófilo em manta. Cor branco, 100% 

algodão, tramas sem impurezas e isento de 
alvejante, amido e corante. Trama firme no 
comprimento, rolo em camadas continuas, 

envolvidas em papel apropriado, 
acondicionado em 

embalagem plástica. Não estéril. Rolo de 500g. 

 

ROLO 
100 27960 140300 168360 R$ 8,7267 R$ 1.469.227,21 

04 

Algodão ortopédico 10cm x 1,8m: Algodão 
ortopédico 10cm x 1,8m. Composto de fibras 
100% algodão cru, transformadas em rolo de 

mantas uniformes, com largura de 10cm e 
comprimento de 1,8 metros, com goma aplicada 

em uma das faces da manta, enrolado e 
envolvido em papel especial, acondicionado em 

embalagem plástica. Não estéril. Pode ser 
esterilizado em autoclave 

a vapor, óxido de etileno ou raio gama. 

 

 
UND 

260 3500 18800 22560 R$ 0,5166 R$ 11.654,50 

05 

Algodão ortopédico 15cm x 1,8 m: Algodão 
ortopédico 15cm x 1,8 m. Composto de fibras 
100% algodão cru, transformadas em rolor de 

mantas uniformes, com largura de 15cm e 
comprimento de 1,8m, com goma aplicada em 

uma das faces da manta, enrolado e envolvido em 
papel especial, acondicionado em embalagem 
plástica. Não estéril. Pode ser esterilizado em 

autoclave 
a vapor, óxido de etileno ou raio gama. 

 

 
UND 

390 3350 18700 22440 R$ 0,9167 R$ 20.570,75 



 

 

06 

Algodão ortopédico 20cm x 1,8m: Algodão 
ortopédico 20cm x 1,8m .Composto de fibras 
100% algodão cru, transformada em rolo de 
mantas uniformes, com largura de 20cm e 
comprimento de 1,8 metros, com gomas 

aplicadas em uma das faces da manta, enrolado 
e envolvido em papel especial, acondicionado em 

embalagem plástica. Não estéril. Pode ser 
esterilizado em autoclave 

a vapor, oxido de etileno ou raio gama. Rolo 1,8m 

 

 
ROLO 

130 3300 17150 20580 R$ 1,0500 R$ 21.609,00 

07 

Atadura de crepom 10cm x 1,8m: Atadura de 
crepom 10cm x 1,8m em repouso ou 4,5m 

esticada, confeccionada em 100% algodão cru, 
com trama fechada com 13 fios/cm2, elasticidade 
adequada, acabamento nas bordas, que impeça 

desfiamento e atrito no enfaixamento. 
Embalados uniformemente e individualmente. 

Apresentação: Rolo 

 
ROLO 

4750 178400 915750 1098900 R$ 0,5367 R$ 589.779,63 

08 

Atadura de crepom 15cm x 1,8m: Atadura de 
crepom 15cm x 1,8m em repouso ou 4,5m 

esticada, confeccionada em 100% algodão cru, 
com trama fechada com 13 fios/cm2, elasticidade 
adequada, acabamento nas bordas, que impeça 

desfiamento e atrito no enfaixamento. 
Embalados uniformemente e individualmente. 

Apresentação: Rolo 

 
ROLO 

1320 258400 1298600 1558320 R$ 0,6153 R$ 958.834,30 

09 

Atadura de crepom 20cm x 1,8m: Atadura de 
crepom 20 cm x 1,8m em repouso ou 4,5m 

esticada, confeccionada em 100% algodão cru, 
com trama fechada com 13 fios/cm2, elasticidade 
adequada, acabamento nas bordas, que impeça 

desfiamento e atrito no enfaixamento. 
Embalados uniformemente e individualmente. 

Apresentação: Rolo 

 
UND 

8700 72720 407100 488520 R$ 1,1050 R$ 539.814,60 

10 

Atadura de gaze gessada 06cm x 02m: 
Atadura de gaze gessada 06cm x 02m. Atadura 
estabilizada, impregnada com gesso coloidal, 

temperatura de saturação de 20 a 25° c, tempo 
de imersão 02 segundos e boa secagem em 05 

minutos, cremosidade adequada, isenta de 
arenosidade, não devendo apresentar 
desprendimento de gesso ao molhar, 

acabamento nas bordas, enrolada de forma 
contínua em tubete perfurado e embalada 

individualmente em saco 
plástico. EXCLUSIVO ME/EPP 

 
 

UND 
0 4500 22500 27000 R$ 1,1738 R$ 31.692,60 



 

 

11 

Atadura de gaze gessada 08cm x 02m: 
Atadura de gaze gessada 08cm x 02m. Atadura 
estabilizada, impregnada com gesso coloidal, 

temperatura de saturação de 20 a 25° c, tempo 
de imersão 02 segundos e boa secagem em 05 

minutos, cremosidade adequada, isenta de 
arenosidade, não devendo apresentar 
desprendimento de gesso ao molhar, 

acabamento nas bordas, enrolada de forma 
contínua em tubete perfurado e embalada 

individualmente em saco 
plástico. 

 
 

UND 
0 5400 27000 32400 R$ 1,1138 R$ 36.087,12 

12 

Atadura de gaze gessada 10cm x 03m: 
Atadura de gaze gessada 10cm x 03m. Atadura 
estabilizada, impregnada com gesso coloidal, 

temperatura de saturação de 20 a 25° c, tempo 
de imersão 02 segundos e boa secagem em 05 

minutos, cremosidade adequada, isenta de 
arenosidade, não devendo apresentar 
desprendimento de gesso ao molhar, 

acabamento nas bordas, enrolada de forma 
contínua em tubete perfurado e embalada 

individualmente em saco 
plástico. 

 
 

UND 
530 13100 68150 81780 R$ 1,1833 R$ 96.770,27 

13 

Atadura de gaze gessada 15cm x 03m: 
Atadura de gaze gessada 15cm x 03m. Atadura 
estabilizada, impregnada com gesso coloidal, 

temperatura de saturação de 20 a 25° c, tempo 
de imersão 02 segundos e boa secagem em 05 

minutos, cremosidade adequada, isenta de 
arenosidade, não devendo apresentar 
desprendimento de gesso ao molhar, 

acabamento nas bordas, enrolada de forma 
contínua em tubete perfurado e embalada 

individualmente em saco 
plástico. 

 
 

UND 
790 13100 69450 83340 R$ 1,8400 R$ 153.345,60 

14 

Atadura de gaze gessada 20cm x 04m: 
Atadura de gaze gessada 20cm x 04m. Atadura 
estabilizada, impregnada com gesso coloidal, 

temperatura de saturação de 20 a 25° c, tempo 
de imersão 02 segundos e boa secagem em 05 

minutos, cremosidade adequada, isenta de 
arenosidade, não devendo apresentar 
desprendimento de gesso ao molhar, 

acabamento nas bordas, enrolada de forma 
contínua em tubete perfurado e embalada 

 
 

UND 
260 5800 30300 36360 R$ 2,9100 R$ 105.807,60 



 

 

individualmente em saco 
plástico. 

15 

Avental Cirúrgico Descartável com toalha. 
Confeccionado em não tecido, composto de 

100% de polipropileno (tecnologia sms), 
modelo padrão: tamanho grande, com mangas 

longas e punho elástico de algodão. A junção 
longitudinal das mangas, entre o ombro e punho 
deve ser solda ultrassônica, não sendo admitido 

o uso de costura perfurante que permitam a 
penetração de fluidos, sangue, partículas e 
micro-organismos. Fechamento nas costas, 

amarrilhos na cintura e velcro no pescoço para 
assegurar uma melhor vestimenta. A fixação dos 

cadarços de amarração ao corpo do avental 
deve ser protegida por um retalho adesivado. 
Esterilizado em óxido de etileno. Embalagem 
dupla, sendo a interna um folha de sms e a 

externa um envelope de papel cirúrgico e filme. 
Acompanha Toalha absorvente na cor branca 

para mãos. Estéril de uso único. Tamanho: 
1,60m a 1,70 (largura) x 1,20 x 1,30m (altura). 

 
 
 
 

 
UNIDADE 

15000 91700 533500 640200 R$ 16,2567 R$ 10.407.539,34 

16 

Avental Descartável em TNT com fechamento 
para traz. Tamanho G. Manga longa com 

punho: 
UNIDADE 15000 129200 721000 865200 R$ 1,7194 R$ 1.487.624,88 

17 

Bandagem ou curativo para estancamento 
sangue. Formato: Redondo. : Composição: 

Não tecido de viscose e poliéster com adesivo 
termoplástico e papel siliconado. Para uso após 
coleta de sangue e aplicação de injeções, com 
almofada absorvente que estanca a saída de 

sangue. 
Caixa 500 und 

 
CAIXA 

10500 89805 501525 601830 R$ 13,6000 R$ 8.184.888,00 

18 

Barbeador descartável: Barbeador descartável. 
Confeccionado em plástico resistente com 02 
lâminas paralelas em aço inoxidável afiadas, 

sem sinais de oxidação e rebarbas, podendo ter 
ou 

não lubrificante. 

 
UND 

1250 25200 132250 158700 R$ 0,5788 R$ 91.855,56 

19 
Bobina térmica 57mmx30m: Bobina térmica 

57mmx30m. 
UND 60 0 300 360 R$ 2,6883 R$ 967,79 



 

 

20 

Caixa Coletora 13 litros: Caixa Coletora 13 
litros para lixo contaminado de material perfuro 
cortante, confeccionado em papelão ondulado, 

resistente a perfuração, com saco plástico 
revestimento interno para descarte de objetos, 

alças externas, tampa de segurança com 
sistema de abertura e fechamento prático, com 

instruções de montagem impressas 
externamente. 

 
 

UND 
300 36840 185700 222840 R$ 3,5467 R$ 790.346,63 

21 

Campo cirúrgico fenestrado oftálmico. 
Confeccionado em não tecido, composto de 

três camadas de 100% polipropileno leve 
(tecnologia SMS), : dimensões entre 

1,1x1,32m a 1,2 a 1,42m, contendo área com 
adesivo incisional e bolsa coletora para fluidos, 

cobertura especial 
para incisão oftálmica, estéril, de uso único. 

 
UNIDADE 

4600 300 24500 29400 R$ 11,4000 R$ 335.160,00 

22 

Campo cirúrgico para mesa auxiliar.: 
Confeccionado em não tecido composto por 

três camadas de 100% polipropileno (tecnologia 
SMS). Tamanho - Comprimento: 1,60 a 1,70m 
X Largura: 1,15m a 1,20m, com área de reforço 
impermeável, esterilizado em óxido de etileno, 

de 
uso único, embalado individualmente. 

 
UND 

5900 2300 41000 49200 R$ 11,7233 R$ 576.786,36 

23 

Cateter nasal para oxigênio tipo óculos, 
adulto: Cateter nasal para oxigênio tipo óculos, 

adulto, estéril, esterilizado à gás óxido de etileno. 
Embalagem indicando Registro da Anvisa, data 

de fabricação e validade. 

 
UNIDADE 

5940 63300 346200 415440 R$ 0,6665 R$ 276.890,76 

24 

Coletor de urina adulto (Sistema aberto): 
Coletor de urina sistema aberto. Coletor de urina 
adulto, sistema aberto, em PVC translúcido, com 
capacidade de 1200ml, tipo garrafa, graduado a 
partir de 100ml. Alça para sustentação no leito e 

deambulação do paciente. Tubo extensor 
transparente com pinça corta-fluxo. Conector para 

sonda uretro-vesicais de diversos calibres com 
bom vedamento. 

 
 

UND 
0 39405 197025 236430 R$ 3,7112 R$ 877.439,02 

25 

Coletor de urina adulto (Sistema fechado): 
Coletor de urina adulto - sistema fechado. Coletor 

de urina adulto, sistema fechado, em PVC 
flexível transparente com parte da frente 

transparente e opaca no verso, com capacidade 
para 2000ml, escala graduada para volume maior 
a cada 100ml e para pequenos volumes de 25ml 

 
 
 

 
UND 

0 21900 109500 131400 R$ 4,8517 R$ 637.513,38 



 

 

a 100ml, com dispositivo anti refluxo tipo 
membrana, câmara de Pasteur flexível, filtro de 

ar hidrofóbico e tubo extensor de 1,20m, em PVC 
transparente com pinça corta fluxo intermediário 

com ajuste para sonda vesical. Conector 
escalonado para sonda vesicais com ponto de 
coleta que permite a retirada de amostras para 
exames laboratoriais, suporte para fixação de 

haste, válvula de drenagem ampla e ergonômica 
com pinça corta fluxo centralizado e verticalizado. 

Embalagem individual em papel grau cirúrgico, 
com lote e prazo de validade impressos. 

26 

Coletor de urina infantil. Coletor de urina 
infantil unissex, estéril, com furo recortado 

redondo, com fita dupla face, hipoalérgênica: , 
resistente e com selagem de alta resistência que 

não provoque vazamento ou desprenda do 
conjunto e não deixa resíduos na pele do usuário. 
Composto por saco com comprimento de 17cm e 
largura de 10cm confeccionado em polietileno de 
baixa densidade, transparente, atóxico e maleável 

com capacidade para 100ml 

 
 

UNIDADE 
0 41350 206750 248100 R$ 0,5281 R$ 131.021,61 

27 

Coletor de urina masculino n°6: Coletor de 
urina masculino nº 06 (preservativo). Coletor de 
urina para incontinência urinária masculino com 

extensão, confeccionado em pvc atóxico e 
flexível, preservativo em puro látex n° 6, indicado 
para pacientes com incontinência urinária ou que 
apresentem impossibilidade de remoção do leito, 

esterilização a óxido de etileno, embalado 
individualmente em envelope de papel grau 

cirúrgico/ filme de polipropileno. Extensão de 
1,30m. 

 
 

UND 
0 90500 452500 543000 R$ 1,5433 R$ 838.011,90 

28 

Coletor universal, confeccionado em 
polipropileno, com tampa de rosca, estéril, 

embalado 

individualmente, capacidade 50 ml.: 

UNIDADE 5800 64000 349000 418800 R$ 0,3100 R$ 129.828,00 

29 

Compressa de Gaze cirúrgica- Campo 
operatório. Tamanho: 25x28cm: Embalagem 

com 5 unidades. Seu tecido tem que ser 
neutro, macio, altamente absorvente, inodoro e 

insípido. 
Confeccionada com fios 100% algodão, em 

tecido quádruplo (4 camadas) sobreposto tipo 
tela, possui costuras em seu corpo para evitar 
que as camadas do tecido deslizem uma sobre 

 
 

Pac. 
660 126320 634900 761880 R$ 4,6033 R$ 3.507.162,20 



 

 

as outras. Tem em uma das extremidades um 
cadarço/alça duplo formando uma alça. 

Embaladas 
em envelopes tipo "pouche" . Produto estéril. 

30 

Compressas de Gaze cirúrgica - Campo 
operatório. Tamanho: 45x50cm. Seu tecido 

tem que ser neutro, macio, altamente 
absorvente, inodoro e insípido.: 

Confeccionada com fios 100% algodão, em 
tecido quádruplo (4 camadas) sobreposto tipo 
tela, possui costuras em seu corpo para evitar 
que as camadas do tecido deslizem uma sobre 
as outras. Tem em uma das extremidades um 
cadarço/alça duplo formando uma alça. Possui 

um fio radiopaco. Não estéril. 

 
 

UNIDADE 
0 214220 1071100 1285320 R$ 0,9225 R$ 1.185.707,70 

31 

Eletrodo auto-adesivo (pás) : Eletrodo auto-
adesivo (pás) para cardio versor/ desfibrilador, 

descartável . Apresentação: Unidade. 
Compatível com o desfibrilador CMOS DRAKE 

Modelo life 
400 futura. 

 
Par 

6 1390 6980 8376 R$ 306,0000 R$ 2.563.056,00 

32 

Eletrodo de superfície descartável de cloreto 
de prata (Ag/AgCl) auto-adesivo tipo tabs: 

Eletrodo de superfície descartável de cloreto de 
prata (Ag/AgCl) auto-adesivo tipo tabs: para uso 

com clip tipo “jacaré” com Adesivo e Gel 
Condutor, utilizado para captação de atividade 

em Eletroneuromiografia. Superfície auto 
adesiva de 2 x 2 cm (+ ou – 0,5). EXCLUSIVO 

ME/EPP 

 
 

UNIDADE 
600 200 4000 4800 R$ 1,6318 R$ 7.832,64 

33 

Eletrodo para monitoramento cardíaco 
adulto: Eletrodo para monitoramento cardíaco 

Adulto. Superfície aderente e espuma de 
polietileno auto adesiva, hipoalergênico, com 

pino metálico de 
diâmetro entre 4,0 a 5,0cm e contra pino de prata, 

com gel condutor, descartável. 

 
UNIDADE 

60000 326700 1933500 2320200 R$ 0,9866 R$ 2.289.109,32 

34 

Embalagem plástica estéril de proteção 
para microcâmera: Embalagem plástica 

estéril de proteção para microcâmera. 
Tamanho: 10 a 14 cm de largura 240 a 250cm 

de comprimento, 
esterilizada. Atóxico. Apirogênico, embalada 

individualmente. EXCLUSIVO ME/EPP 

 
UND 

340 0 1700 2040 R$ 1,8500 R$ 3.774,00 



 

 

35 

Equipo câmara dupla flexível: Sendo a 
primeira dotada para filtro de sangue para 
retenção de coágulos e a segunda para 
visualização e controle de gotejamento, 

utilizado para transfusão de sangue e seus 
hemoderivados com filtro de 200 micra, com 

lanceta perfurante para conexão ao recipiente 
de sangue, extensão em PVC, controlador de 

fluxo tipo pinça rolete e conexão luer 
para dispositivo de acesso venoso. Unidade 

 
 

UND 
360 1500 9300 11160 R$ 3,4667 R$ 38.688,37 

36 

Equipo de dietas enterais. : Equipo de dietas 
enterais. Composto por: tubo extensor de PVC 

na cor azul, que indica exclusividade para 
nutrição enteral. Ponta/ conector escalonada 
para conexão com as principais sondas do 
mercado, Câmara de gotejamento flexível, 

Tampa protetora, Ponta perfurante e Regulador 
de Fluxo. Estéril; Atóxico e Apirogênico. 

 
 

UND 
36 59850 299430 359316 R$ 1,5233 R$ 547.346,06 

37 

Equipo de pvc para bomba de infusão - 
Equipo com autonomia mínima de 72h em 
sistema fechado para bomba de infusão: 

contendo ponta perfurante com protetor, 
gotejador padrão NBR 14041 (ISO 8536-4), 

entrada de ar com tampa reversível, câmara de 
gotejamento flexível, tubo em polietileno ou PVC 

resistente, pinça para controle de fluxo, sem 
injetor lateral ou injetor lateral com elastômero 

auto cicatrizante ou conector valvulado, atóxico, 
terminação tipo luer lock rotativo e com tampa 

protetora contendo membrana hidrófoba. 
Embalagem estéril individual. 
Comodato: bomba de infusão. 

 
 

 
UNIDADE 

1800 37500 196500 235800 R$ 15,7600 R$ 3.716.208,00 

38 

Equipo fotossensível para bomba de infusão. 
Equipo fotossensível com autonomia mínima 
de 72h em sistema fechado para bomba de 

infusão: contendo ponta perfurante com protetor, 
gotejador padrão NBR 14041 (ISO 8536-4), 

entrada de ar com tampa reversível, câmara de 
gotejamento flexível, tubo em polietileno ou PVC 

resistente, pinça para controle de fluxo, sem 
injetor lateral ou injetor lateral com elastômero 

auto cicatrizante ou conector valvulado, atóxico, 
terminação tipo luer lock rotativo e com tampa 

protetora contendo membrana hidrófoba. 
Embalagem estéril individual. Comodato: bomba 

de infusão. 

 
 

 
UNIDADE 

24 13300 66620 79944 R$ 13,5900 R$ 1.086.438,96 



 

 

39 

Equipo macrogotas: Equipo macro gotas para 
administração endovenosa, com câmara flexível 

com filtro, respiro de ar, tubo flexível 1,5m 
regulador de fluxo, injetor lateral em Y com 

conector universal descartável, atóxico, estéril e 
livre de pirogênio. Apresentação: Unidade 

 
UNIDADE 

9600 427700 2186500 2623800 R$ 1,3600 R$ 3.568.368,00 

40 

Equipo micro gotas: Equipo microgotas, para 
administração endovenosa, com câmara flexível 

com filtro, respiro de ar, tubo flexível 1,5m 
regulador de fluxo, injetor lateral em Y com 

conector universal, descartável, atóxico, estéril 
e livre de pirogênio. Apresentação: Unidade 

 
UND 

852 22350 116010 139212 R$ 2,3967 R$ 333.649,40 

41 

Escova para assepsia de mãos secas: Escova 
para assepsia de mãos secas. Cerdas em nylon, 

cabo plástico e formato retangular, embalada 
individualmente. 

UND 7272 32940 201060 241272 R$ 1,0900 R$ 262.986,48 

42 

Esparadrapo impermeável 10,0cm x 4,5mt: 
Esparadrapo impermeável 10cm x 4,5m, 

confeccionado em tecido de algodão, branco, 
impermeabilizado em uma das faces e 

autoadesivo na outra face, de boa aderência e 
rasgadura, hipoalergênico, enrolado em carretel 

com tampa de 
proteção que contenha identificação e 

procedência. 

 
UNIDADE 

2352 64200 332760 399312 R$ 6,2792 R$ 2.507.359,91 

43 

Esparadrapo micro poroso 2,5cmx10m: 
Esparadrapo micro poroso 2,5cmx10m, 

hipoalergênico, confeccionado em não tecido a 
base de fibras de viscose, sendo uma das faces 

autoadesivas, de fácil remoção, enrolado em 
rolo ou carretel plástico com proteção, 
embalado individualmente indicando 

informações do produto como identificação, 
validade, responsável e 

registro no ministério da saúde. 

 
 

UND 
2436 44380 234080 280896 R$ 1,8033 R$ 506.539,76 

44 

Esponja Hemostática Absorvível: Esponja 
Hemostática Absorvível de colágeno 

hidrolizado (gelatina) liofilizada- Hemostático 
dobrável de gelatina absorvível estéril com 

tamanho 
aproximado de 7 x 5 x 1 (+ ou - 1 cm) estável a 

umidade. Produto estéril. 

 
UND 

100 120 1100 1320 R$ 19,9033 R$ 26.272,36 

45 

Extensor 2 vias -18 a 20 cm.: Dispositivo para 
extensão de equipos, 02 vias,de 18cm a 20 cm. 

Em PVC, atóxico e transparente, com 
extremidade proximal adaptável ao dispositivo 

 
 

UND 
9840 36300 230700 276840 R$ 0,6823 R$ 188.887,93 



 

 

de punção venosa. Tamanho de 20cm, 
conector macho luer lock e conector fêmea luer 

com tampas protetores e pinças corta fluxo. 
Descartável, estéril. Embalado individualmente 

com papel grau cirúrgico, que facilite a 
identificação imediata e a manipulação 

asséptica do produto 

46 

Filtro antibacteriano: Filtro antibacteriano com 
HME adulto com traquéia corrugada, composto 

por cápsula de plástico rigico contendo no 
interior disco HME. Deverá possuir alta 

capacidade com barreira bacteriana/ viral, capaz 
de umidificar e trocar de calor, com porta para 

monitoração de CO². conexão universal de 
22M/15F. Produto estéril e embalado 

individualmente. 

 
 

UND 
360 600 4800 5760 R$ 13,2795 R$ 76.489,92 

47 

Fita adesiva branca 19mmx50m: Fita adesiva 
branca para uso hospitalar, com dorso 

confeccionado de papel crepado liso tratado e a 
outra face auto adesiva acrílica, hipoalergênica. 

Dimensões: 19mmX50m. Rolo de 50 metros. 

 
UND 

792 44300 225460 270552 R$ 2,5800 R$ 698.024,16 

48 

Fita crepe para Autoclave: Fita crepe para 
Autoclave a vapor com dorso de papel crepado 

tratado, com sinalizador visual de passagem pelo 
processo de esterilização em autoclave, uma a 

outra face autoadesiva, mesmo após 
processamento, nas dimensões: 19mm x 30m. 

 
UND 

552 17080 88160 105792 R$ 3,5600 R$ 376.619,52 

49 

Gaze em rolo tipo queijo: Gaze em rolo tipo 
queijo 91m. Confeccionado em tecido 100% 
algodão, hidrófila e livre de alvejantes 

ópticos, com 8 camadas, medindo 91 metros, 
para uso hospitalar. 

 
ROLO 

720 9300 50100 60120 R$ 28,7600 R$ 1.729.051,20 

50 

Gazinha estéril (7,5 x 7,5cm): Gazinha estéril. 
Compressa cirúrgica 7,5 x 7,5cm tipo tela de 

algodão branco, com 8 dobras 13 fios por cm² 
com dobras laterais para dentro trama uniforme, 
isento de impurezas e fios soltos, descartável, 

estéril, embalagems indicando data de fabricação 
e 

validade. Pacote com 10 unidades. 

 
Pac. 

16833 3408000 17124165 20548998 R$ 0,4917 R$ 10.103.942,32 

51 

Gazinha não estéril (7,5 x 7,5cm): Compressa 
cirúrgica 7,5 x 7,5cm tipo tela de algodão branco, 
com 8 dobras 13 fios por cm² com dobras laterais 
para dentro trama uniforme, isento de impurezas 
e fios soltos, descartável, não estéril, embalagem 

com 500 unidades indicando data de 

 
Pac. 

48 16700 83740 100488 R$ 16,7333 R$ 1.681.495,85 



 

 

fabricação e validade. 

52 

Haste flexível com pontas de algodão branco 
e absorvente. Tamanho aproximado: 10cm. 
Caixa com 75 unidades.: Haste flexível com 

pontas de algodão branco e absorvente. 
Tamanho 

aproximado: 10cm. Caixa com 75 unidades. 

 
Cx 

432 2710 15710 18852 R$ 1,0267 R$ 19.355,35 

53 

Hemostático absorvível. Tela confeccionada de 
celulose oxidada regenerada e bactericida. 

Tamanho: 5,5 x 7,5cm (-+ 0,5cm). Produto 
estéril.: 

UNIDADE 70 890 4800 5760 R$ 107,2733 R$ 617.894,21 

54 

Invólucro 0,5 x 0,5m: Invólucro 0,5 x 0,5m. 
Embalagem do tipo involucro confeccionado em 
não tecido composto de três camadas leves de 
polipropileno (tecnologia SMS) com gramatura 

mínima de 40G + D304, compatível com 
esterilização a óxido de etileno, peróxido de 

hidrogênio e processo de vapor, com BFE de 
99%. Dimensão: 0,45 x 0,45m ou 0,50 x 0,50m 

 
 

UND 
19200 12800 160000 192000 R$ 0,3685 R$ 70.752,00 

55 

Invólucro 1x1m: Invólucro 1x1m. Embalagem 
do tipo invólucro confeccionado em não tecido 

composto de três camadas leves de 
polipropileno (tecnologia SMS) com gramatura 

mínima de 40G + D304, compatível com 
esterilização a óxido de etileno, peróxido de 

hidrogênio e processo 
de vapor, com BFE de 99%. Dimensão: 1,00 X 

1,00m. 

 
UND 

20400 90100 552500 663000 R$ 1,6292 R$ 1.080.159,60 

56 

Lençol de papel - hospitalar: Lençol de 
papel, hospitalar, descartável, na cor branca, 
confeccionado em fibras 100% naturais que 

proporcionam mais resistência e maciez, 
medindo 
0,70 X 50m. 

 
ROLO 

182 42040 211110 253332 R$ 7,8633 R$ 1.992.025,52 

57 

Luva cirúrgica 6,0 de ajuste anatômico: Luva 
cirúrgica 6,0 de ajuste anatômico, com espessura 

entre 0,13mm e 0,22mm,lubrificada com pó 
bioabsorvível, estéril, descartável, medindo entre 

26cm a 32 cm de comprimento, embalada 
individualmente indicando identificação, 

fabricação, 
validade, lote e registro no ministério da saúde. 

EXCLUSIVO ME/EPP 

 
Par 

4800 3600 42000 50400 R$ 1,1800 R$ 59.472,00 



 

 

58 

Luva cirúrgica 6,5 de ajuste anatômico: Luva 
cirúrgica 6,5 de ajuste anatômico, com espessura 

entre 0,13mm e 0,22mm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, estéril, descartável, medindo entre 

26cm a 32 cm de comprimento, embalada 
individualmente indicando identificação, 

fabricação, 
validade, lote e registro no ministério da saúde. 

 
Par 

10560 48800 296800 356160 R$ 1,2048 R$ 429.101,57 

59 

Luva cirúrgica 7,0 de ajuste anatômico: Luva 
cirúrgica 7,0 de ajuste anatômico, com espessura 

entre 0,13mm e 0,22mm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, estéril, descartável, medindo entre 

26cm a 32 cm de comprimento, embalada 
individualmente indicando identificação, 

fabricação, 
validade, lote e registro no ministério da saúde. 

 
PAR 

16800 105000 609000 730800 R$ 1,0950 R$ 800.226,00 

60 

Luva cirúrgica 7,5 de ajuste anatômico: Luva 
cirúrgica 7,5 de ajuste anatômico, com espessura 

entre 0,13mm e 0,22mm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, estéril, descartável, medindo entre 

26cm a 32 cm de comprimento, embalada 
individualmente indicando identificação, 

fabricação, 
validade, lote e registro no ministério da saúde. 

 
PAR 

14856 139500 771780 926136 R$ 1,1125 R$ 1.030.326,30 

61 

Luva cirúrgica 8,0 de ajuste anatômico: Luva 
cirúrgica 8,0 de ajuste anatômico, com espessura 

entre 0,13mm e 0,22mm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, estéril, descartável, medindo entre 

26cm a 32 cm de comprimento, embalada 
individualmente indicando identificação, 

fabricação, 
validade, lote e registro no ministério da saúde. 

 
PAR 

7224 72600 399120 478944 R$ 1,1525 R$ 551.982,96 

62 

Luva cirúrgica 8,5 de ajuste anatômico: Luva 
cirúrgica 8,5 de ajuste anatômico, com espessura 

entre 0,13mm e 0,22mm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, estéril, descartável, medindo entre 

26cm a 32 cm de comprimento, embalada 
individualmente indicando identificação, 

fabricação, 
validade, lote e registro no ministério da saúde. 

 
PAR 

1200 18800 100000 120000 R$ 1,3825 R$ 165.900,00 

63 

Luva de polietileno ginecológica: Luva de 
polietileno ginecológica. Luva plástica estéril 
para toque, tamanho único, descartável, em 
polietileno E.V.A. (Etileno Acetato de Vinia). 

Caixa c/ 100 
unidades. 

 
CAIXA 

360 11000 56800 68160 R$ 8,1767 R$ 557.323,87 



 

 

64 

Luva de procedimento - Grande: Luva de 
procedimento grande confeccionada em látex, 
ambidestra, medindo entre 26cm a 30cm, com 

espessura maior ou igual a 0,16mm, 
lubrificada 

com pó bioabsorvível, padrão ABNT. Caixa com 
100und. 

 
CAIXA 

48 52500 262740 315288 R$ 15,2000 R$ 4.792.377,60 

65 

Luva de procedimento - Médio: Luva de 
procedimento médio confeccionada em látex, 
ambidestra, medindo entre 26cm a 30cm, com 

espessura maior ou igual a 0,16mm, 
lubrificada 

com pó bioabsorvível, padrão ABNT. 

 
CAIXA 

5520 133500 695100 834120 R$ 15,3467 R$ 12.800.989,40 

66 

Luva de procedimento - Pequeno: Luva de 
procedimento pequeno, confeccionada em 
látex, ambidestra, medindo entre 26cm a 
30cm, com espessura maior ou igual a 

0,16mm, lubrificada 
com pó bioabsorvível, padrão ABNT. 

 
CAIXA 

744 121400 610720 732864 R$ 13,4088 R$ 9.826.826,80 

67 

Luva vinil M: Luva vinil M. Confeccionada em 
vinil; não pigmentada (na cor natural do vinil) não 
estéril; faces externa e interna lisa; com virola no 
punho; e na modelagem ambidestra, com adição 

de pó absorvível (talco), descartável após um 
uso. Tamanho: M. Caixa com 100 unidades. 

 
Cx 

360 6485 34225 41070 R$ 14,4400 R$ 593.050,80 

68 

Luva vinil P: Luva vinil P. Confeccionada em 
vinil; não pigmentada (na cor natural do vinil) não 
estéril; faces externa e interna lisa; com virola no 
punho; e na modelagem ambidestra, com adição 

de pó absorvível (talco), descartável após um 
uso. Tamanho: P. Caixa com 100 unidades. 

 
Cx 

360 6435 33975 40770 R$ 13,1850 R$ 537.552,45 

69 

Malha tubo ortopédica confeccionada 06cm x 
15m: Malha tubo ortopédica confeccionada 06cm 

x 15m em 100% algodão, com elasticidade 
adequada, trama fechada, cor natural, medindo 

06cm x 15m, embalado individualmente em rolos. 
Apresentação: unidade. 

 
Rol. 

24 1110 5670 6804 R$ 4,6438 R$ 31.596,42 

70 

Malha tubo ortopédica confeccionada 12cm x 
15m: Malha tubo ortopédica confeccionada 12cm 

x 15m em 100% algodão, com elasticidade 
adequada, trama fechada, cor natural, medindo 

12cm x 15m, embalado individualmente em rolos. 
Apresentação: unidade. 

 
Rol. 

24 150 870 1044 R$ 8,1325 R$ 8.490,33 



 

 

71 

Malha tubo ortopédica confeccionada 20cm x 
15m: Malha tubo ortopédica confeccionada 20cm 

x 15m em 100% algodão , com elasticidade 
adequada, trama fechada, cor natural, medindo 

20cm x 15m, embalado individualmente em rolos. 
Apresentação: unidade. 

 
Rol. 

24 210 1170 1404 R$ 11,7125 R$ 16.444,35 

72 

Máscara cirúrgica descartável com filtro 
resistente a fluidos com eficiência de 

filtragem superior a 90%, plana, 
hipoalergênica, confeccionada com 03 : 

sendo duas de tecido e uma de filtro bacteriano 
retangular, com pregas longitudinais, com 04 
tiras nas extremidades medindo entre 40 a 50 
cm de comprimento, com dispositivo metálico 

interno para ajuste nasal. 

 
 

UNIDADE 
10800 514100 2624500 3149400 R$ 0,1293 R$ 407.217,42 

73 

Máscara cirúrgica Modelo: N95: Máscara 
cirúrgica para uso hospitalar, modelo N95, com 

tiras ajustáveis a cabeça, clipe de material 
flexível sem memória. Apresentação: Unidade. 

 
UND 

12 9500 47560 57072 R$ 2,5750 R$ 146.960,40 

74 

Oclusor oftálmico. Oclusor oftálmico estéril 
confeccionado em algodão puro na cor branca, 

cm fios uniformes, sem falhas ou flapos: de 
formato redondo, medindo 0,5x5 a 5,5x7,0cm de 
diâmetro, embalado individualmente em papel 
grau cirúrgico indicando data de fabricação, 

validade e tipo de esterilização. 

 
UNIDADE 

4920 200 25600 30720 R$ 2,7667 R$ 84.993,02 

75 

Papel Crepado 100 X 100cm: 100% celulose, 
indicado para empacotamento de todos os 

materiais a serem esterilizados em Autoclave a 
Vapor, Óxido de Etileno ou por Radiação Gama. 

 
UNIDADE 

20400 34000 272000 326400 R$ 2,7533 R$ 898.677,12 

76 

Papel Crepado 120 X 120cm, 100% celulose: 
indicado para empacotamento de todos os 

materiais a serem esterilizados em Autoclave a 
Vapor, Óxido de Etileno ou por Radiação Gama. 

 
UNIDADE 

20400 28000 242000 290400 R$ 2,9667 R$ 861.529,68 

77 

Preservativo masculino não lubrificado.: 
Preservativo masculino feito de látex de borracha 

natural, embalado individualmente, não lubrificado. 
UND 2400 5100 37500 45000 R$ 0,2267 R$ 10.201,50 

78 

Pulseira de identificação adulto: Pulseira de 
identificação adulto. Confeccionada em poliéster 

resistente, antialérgico, com 12 pontos para 
regulagem do tamanho, possibilitando a 

identificação na própria superfície com caneta 
esferográfica. Lacre inviolável em plástico rígido e 

bordas 
laterais que não agridam a pele. Cor: Branca. 

 
UND 

24 18600 93120 111744 R$ 0,3650 R$ 40.786,56 



 

 

Tamanho adulto. 

79 

Pulseira de identificação infantil: Pulseira de 
identificação infantil. Confeccionada em poliéster 

resistente, antialérgico, com no mínimo 11 
pontos para regulagem do tamanho, 

possibilitando a identificação na própria 
superfície com caneta esferográfica. Lacre 

inviolável em plástico rígido e 
bordas laterais que não agridam a pele. Cor: 

Branca. Tamanho infantil. 

 
UND 

24 18600 93120 111744 R$ 0,3608 R$ 40.317,24 

80 

Sapatilha cirúrgica em polipropileno, 
descartável, fechada, com acabamento 
resistente e elasticidade, gramatura de 

30g/m²: na cor branca, contendo na embalagem 
a identificação, lote de fabricação, validade, e 

registro do produto no ministério da saúde. 
Apresentação: Pacote com 

100 unidades. 

 
PACOTE 

672 173620 871460 1045752 R$ 9,9667 R$ 10.422.696,46 

81 

Seringa de perda de resistência - 7ml: Seringa 
de perda de resistência de 7ml, estéril, 

apirogênico, estéril, de uso único, embalada 
individualmente. Apresentação: Unidade 

UND 264 2100 11820 14184 R$ 27,3533 R$ 387.979,21 

82 

Seringa descartável de 10ml (com rosca): 
Seringa descartável de 10ml (com rosca), 

confeccionada em polipropileno, com corpo 
graduado com gravação a cada 0,2ml e com 

destaque a cada 0,5ml, embolo com ponteira de 
borracha siliconizada, com adaptação exata ao 

corpo da seringa, sem agulha, bico central e 
ponta luer, descartável, estéril, embalada 

individualmente com informações de lote de 
fabricação, manipulação asséptica, registro no 

ministério da saúde. 

 
 

UNIDADE 
1440 374000 1877200 2252640 R$ 0,2633 R$ 593.120,11 

83 

Seringa descartável de 10ml (sem rosca): 
Seringa descartável de 10ml (sem rosca), 

confeccionada em polipropileno, com corpo 
graduado com gravação a cada 0,2ml e com 

destaque a cada 0,5ml, embolo com ponteira de 
borracha siliconizada, com adaptação exata ao 

corpo da seringa, sem agulha, bico central e 
ponta luer, descartável, estéril, embalada 

individualmente com informações de lote de 
fabricação, manipulação asséptica, registro no 

ministério da saúde. 

 
 

UND 
108300 1102000 6051500 7261800 R$ 0,5400 R$ 3.921.372,00 



 

 

84 

Seringa descartável de 1ml (sem rosca): 
Seringa descartável de 1ml, estéril, graduada 

com gravação a cada 0,01ml e destaque a casa 
0,1ml, confeccionada em polipropileno 

transparente, embolo com ponteira de borracha 
siliconizada com adaptação exata ao corpo da 

seringa, deve 
ser embalada individualmente. 

 
UND 

29604 466000 2478020 2973624 R$ 0,3333 R$ 991.108,88 

85 

Seringa descartável de 20ml (sem rosca): 
Seringa descartável de 20ml (sem rosca), 

confeccionada em polipropileno, com corpo 
graduado com gravação a cada 0,2ml e com 

destaque a cada 0,5ml, embolo com ponteira de 
borracha siliconizada, com adaptação exata ao 

corpo da seringa, sem agulha, bico central e 
ponta luer, descartável, estéril, embalada 

individualmente com informações de lote de 
fabricação, manipulação asséptica, registro no 

ministério da saúde. 

 
 

UND 
27900 976000 5019500 6023400 R$ 0,4367 R$ 2.630.418,78 

86 

Seringa descartável de 3ml (sem rosca): 
Seringa descartável de 3ml (sem rosca), 

confeccionada em polipropileno, com corpo 
graduado com gravação a cada 0,2ml e com 

destaque a cada 0,5ml, embolo com ponteira de 
borracha siliconizada, com adaptação exata ao 

corpo da seringa, sem agulha, bico central e 
ponta luer, descartável, estéril, embalada 

individualmente com informações de lote de 
fabricação, manipulação asséptica, registro no 

ministério da saúde. 

 
 

UNIDADE 
13320 752500 3829100 4594920 R$ 0,1267 R$ 582.176,36 

87 

Seringa descartável de 5ml (com rosca) : 
Seringa descartável de 5ml (com rosca) 

confeccionada em polipropileno, com corpo 
graduado com gravação a cada 0,1ml e com 

destaque a cada 0,5ml, embolo com ponteira de 
borracha siliniconizada, com adaptação exata ao 

corpo da seringa, sem agulha, bico central e 
ponta luer, descartável, estéril, embalada 

individualmente com informações de lote de 
fabricação, manipulação asséptica, registro no 

ministério da saúde. 

 
 

UND 
1440 344000 1727200 2072640 R$ 0,3000 R$ 621.792,00 

88 

Seringa descartável de 5ml (sem rosca): 
Seringa descartável de 5ml (sem rosca), 

confeccionada em polipropileno, com corpo 
graduado com gravação a cada 0,2ml e com 

destaque a cada 0,5ml, embolo com ponteira de 

 
 

UNIDADE 
34404 853000 4437020 5324424 R$ 0,2867 R$ 1.526.512,36 



 

 

borracha siliconizada, com adaptação exata ao 
corpo da seringa, sem agulha, bico central e 

ponta luer, descartável, estéril, embalada 
individualmente com informações de lote de 

fabricação, manipulação asséptica, registro no 
ministério da saúde. 

89 

Seringa descartável de 60ml (sem rosca): 
Seringa descartável de 60ml confeccionada em 

polipropileno transparente, atóxica com 
graduações externa milimetrada permitindo bico 

luer slip com localização central, embolo com 
trava, pistão de borracha atóxica, com 

segurança contra vazamentos ou acidentes na 
aspiração, embalada individualmente em papel 

grau cirúrgico filme 
termoplástico com abertura em pétala. 

 
 

UND 
600 9510 50550 60660 R$ 2,5300 R$ 153.469,80 

90 

Tala para imobilização - 12mm x 180mm: 
Tala com espessura utilizada na 

imobilização de membros quando da fratura 
ou entorses. Descartável, não estéril e 

higiênico. Uso único. 
Composição: espuma antialérgica espessura 9mm 

a 1mm. Alumínio 100% Liga 1100 A H 14 com 

espessura de 1,0mm. Dimensões: 12mm x 
180mm. 

 
UND 

144 200 1720 2064 R$ 0,4652 R$ 960,17 

91 

Tala para imobilização -16mm x 180mm: Tala 
com espuma utilizada na imobilização de 
membros quando da fratura ou entorses. 

Descartável, não estéril e higiênico. Uso único. 
Composição: Espuma antialérgica espessura de 
9 mm a 1 mm. Alumínio 100% Liga 1100 A H 14 
com espessura de 1,0mm. Dimensões: 16mm x 

180mm 

 
UND 

240 500 3700 4440 R$ 0,4725 R$ 2.097,90 

92 

Tira reagente para verificação de glicemia.: 
Tira ou fita reagente para determinação 

quantitativa de glicemia capilar, QUE NÃO 
CONTENHAM A QUÍMICA ENZIMÁTICA GDH-

PQQ e faça apresentação do resultado através de 
monitor portátil com memória de no mínimo 100 
resultados e faixa de medição de 20 a 500mg/dl, 

aceitando de 10 a 600mg/dl. O Resultado do teste 
deverá ser apresentado em até 10 segundos, 

com um volume de amostra de até 2 (dois) 
microlitro, aplicada diretamente na tira reativa. 

Embalagem contendo 50 ou 100 tiras, 
apresentando externamente dados de 

 
 
 

 
UND 

5400 927000 4662000 5594400 R$ 0,9600 R$ 5.370.624,00 



 

 

identificação, procedência, numero de lote, data 
de fabricação, validade, numero de registro no 

ministério da saúde e certificado de boas praticas 
emitido pela Anvisa das tiras. Fornecimento, em 
regime de comodato, de 40 (quarenta) monitores 

de glicemia, com fornecimento de bateria, sem 
ônus. 

93 

Torneira de 3 vias: Torneira de 3 vias, 
confeccionada em plástico, transparente, com 
conexão luer lock, transparente, com conesão 
luer lock, em duas extremidades e uma tipo 

macho, com tampa de proteção transparente e 
oclusiva, que impeça qualquer extravasamento, 
orientador de fluxo em plástico opaco e colorido 
giratório, com setas visíveis, descartável, estéril, 

embalado 
individualmente. Apresentação: unidade 

 
 

UNIDADE 
1800 164450 831250 997500 R$ 0,5100 R$ 508.725,00 

94 

Touca descartável com elástico 
(sanfonada): Touca descartável com elástico 

(sanfonada). Confeccionada em tecido não 
tecido 100% polipropileno e com costura 

ultra-sônica, hipoalergênica, permeável ao ar 
garantindo o equilíbrio da sensação térmica 

durante o uso, 
média elasticidade, na cor branca.Pt com 100 

uniades. 

 
PACOTE 

25200 516300 2707500 3249000 R$ 7,3125 R$ 23.758.312,50 

TOTAL: R$ 156.424.386,56 

 



 
 

 

4.3 - Valor global médio estimado: R$ 156.424.386,56 (cento e cinquenta e seis 
milhões quatrocentos e vinte e quatro mil trezentos e oitenta e seis reais 
e cinquenta e seis centavos). 

5 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

5.1 - O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo MENOR 
PREÇO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

6 DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A 
DESPESA. 

6.1 - O desembolso se fará mediante a rubrica da dotação orçamentária 
1.02.05.10.302.0003.2.0012.3.3.90.30, ocorrendo adequação orçamentária e 
financeira com o orçamento aprovado para o Órgão, conforme Estimativa 
Orçamentária e Financeira, emitida pelas áreas competentes. 

7 DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

7.1 - O acompanhamento e a fiscalização dos produtos, serão realizados pelo 
responsável designado pela ICISMEP, para análise da qualidade e verificação 
de sua conformidade em relação às especificações exigidas no Termo de 
Referência. 

7.2 - O responsável atestará no documento fiscal correspondente, a entrega dos 
produtos nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a 
liberação dos pagamentos à fornecedora contratada. 

7.3 - Os produtos deverão ser novos e entregues devidamente embalados, 
acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da 
contratada, no local indicado pela ICISMEP, que recusará o recebimento se o 
objeto for entregue em desconformidade com esta previsão. 

7.4 - O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará com a atestação 
referida anteriormente. 

7.5 - No caso de defeitos ou imperfeições nos produtos, os mesmos serão 
recusados, cabendo à fornecedora contratada substituí-los, repara-los ou 
repô-los por outros com as mesmas características exigidas neste termo, no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da solicitação 
de substituição. 

7.6 - Os produtos que possuem validade deverão ser entregues sem ultrapassar 
mais que 20% deste prazo, contando da data de entrega na ICISMEP. 



 
 

 

8 DO PRAZO DE EXECUÇÃO E LOCAL DE ENTREGA 

8.1 - Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis após 
emissão da Autorização de Fornecimento, nos seguintes locais: 

8.2 – ICISMEP – no Almoxarifado da ICISMEP, na Unidade Toninho Resende, 
situada na Rua Córsega, nº 318, Bairro Arquipélago Verde, no Município de 
Betim – MG, CEP: 32.656-860. 

8.3 - MUNICÍPIO DE BETIM, através da Secretaria Municipal de Saúde Fundo 

Municipal de Saúde, endereço na Avenida Fausto Ribeiro da Silva, 693, 
Bandeirinhas - Betim (MG) -  CEP 32.654-805, telefone (31) 3512-3342. 

8.4 - MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, através da Secretaria Municipal de 
Saúde, endereço na Rua Jaci Rezende Teixeira 390 Jota - Brumadinho  – 
MG, CEP 35.460-000, telefone (31) 3571-7171. 

8.5  - MUNICÍPIO DE CLÁUDIO, Av. Araguaia, 127, Centro - Cláudio/MG CEP: 
35.530-000. 

 
8.6 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ, através da Secretaria Municipal 

de Saúde, endereço na Avenida Venero Caetano,66 centro  Conceição do 
Pará CEP:35668 000 – MG, telefone (37) 3276-1118. 

 
8.7 – MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, através da Secretaria Municipal de 

Saúde, endereço na Rua São José, n° 170, Centro, Esmeraldas – MG, 
telefone (31) 3538-2397. 

 
8.8 – MUNICÍPIO DE IGARATINGA, Rua José Ferreira De Faria, 62 ,  Centro - 

Igaratinga Cep: 35695-000. 
 

8.9 - MUNICÍPIO DE ITABIRITO, através do Almoxarifado Central de 
Medicamentos, endereço na Rua Francisco Del Rey, nº 55, Santa Efigênia - 
Itabirito - MG - CEP: 35.450-000. 

 
8.10 - MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, através da Secretaria Municipal de 

Saúde, endereço na Avenida Santos Dumont 2216, Bairro Vale Verde, 
Mateus Leme. CEP:35.670-000, telefone (31) 3535-3990. 

 
8.11 – MUNICÍPIO DE ONÇA DO PITANGUI - através da Secretaria Municipal 

de Saúde, endereço na Rua José Feliciano da Silva, s/n- Centro- Onça de 
Pitangui. Cep: 35.655.000, telefone (31) 3273-1133. 

 

8.12 – MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS -  ALMOXARIFADO MATERIAIS 
MÉDICOS: Endereço:Frei Lourenço, 89, Providência, Pará de Minas-MG, 
CEP: 35661-170. 
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8.13 MUNICÍPIO DE RIO MANSO, através da Secretaria Municipal de Saúde, 

endereço na rua Alderico Marques, nº 150, Nova Cachoeira – Rio 
Manso - MG, telefone (31) 3573 1123.  

9 DA FORMA DE PAGAMENTO 

9.1 – A ICISMEP pagará ao FORNECEDOR o valor correspondente ao 
quantitativo de produtos efetivamente entregue, nas condições estipuladas no 
Edital, seus anexos e neste Termo de Referência, de acordo com os preços 
que serão registrados, condicionado à atestação expedida pela Gestão e 
Logística (Logística). 

9.2 - O pagamento decorrente da concretização do objeto será efetuado pela 
ICISMEP, após a comprovação da entrega do objeto nas condições exigidas, 
mediante atestação do responsável e apresentação dos documentos fiscais 
atualizados, no prazo de até 30 (trinta) dias.  

9.3 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela contratada em inteira 
conformidade com as exigências legais contratuais, especialmente as de 
natureza fiscal. 

9.4 -  Deverá constar na nota fiscal: N° do PL, n° do Pregão, n° da Ata de 
Registro de Preço e n° da Autorização de Fornecimento. 

9.5 - Identificada pela ICISMEP qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá 
devolvê-la à contratada para que sejam feitas as correções necessárias, 
sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da 
reapresentação do documento desde que devidamente sanado o vício. 

9.6  - Os pagamentos devidos pela Instituição serão efetuados por meio de 
depósito ou transferência eletrônica em conta bancária a ser informada pelo 
FORNECEDOR, preferencialmente do Banco do Brasil, ou, eventualmente, 
por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes, vedando-se o 
pagamento através de boleto bancário. 

9.7 - O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito à alteração de preços, correção monetária ou compensação 
financeira. 

9.8 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada 
dará a ICISMEP plena, geral e irretratável, quitação dos valores nela 
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo 
ou forma. 

10. – DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 
 

10.1 Para os itens Equipo de PVC para bomba de infusão e Equipo fotossensível 
para bomba de infusão, deverá ser fornecido, em caráter de comodato, 01 



 
 

 

(uma) bomba de infusão, para cada 10 (dez) equipos para administração de 
soluções parenterais fornecidos.  

 

10.1.1 As manutenções corretivas e preventivas dos equipamentos em 
comodato, inclusive o transporte dos equipamentos para as 
manutenções, são por conta da detentora do preço, sem nenhum ônus 
adicional à ICISMEP.  
 

10.1.1.1 As manutenções preventivas deverão ser previamente 
agendadas com o setor de Manutenção da Instituição; 
 

10.1.1.1.1  em caso de necessidade de manutenção corretiva, o setor 
de Manutenção da Instituição fará o chamado, através de 
contatos que a detentora do preço deverá disponibilizar, 
aonde deverá ser atendido no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas e, havendo necessidade de retirada de 
qualquer equipamento para a manutenção corretiva, a 
detentora do preço deverá substituir o equipamento dentro 
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas inicialmente 
estabelecido.  
 

10.2  A detentora do preço deverá fornecer à ICISMEP 01 (um) monitor de 
glicemia, para cada 40 (quarenta) unidades de tiras de glicemia compradas. 

 

10.2.1 Os monitores deverão ser fornecidos com bateria;  
 

10.2.2 Os equipamentos ficarão em regime de comodato enquanto houver 
necessidade da Instituição ou até que se finde a Ata de Registro de 
Preço; e, em caso de mau funcionamento em quaisquer dos 
equipamentos, a detentora do preço deverá fazer a sua substituição 
em até 02 (dois) dias úteis, sem nenhum ônus a Instituição. 

11 DAS CONDIÇÕES GERAIS 

11.1 – A ICISMEP reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer 
produto/material em desacordo com o previsto no Termo de Referência, ou 
em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto. 

 
Betim (MG), 07 de março de 2018. 

 
 

BÁRBARA DE CASTRO LAS-CASAS 
PPREGOEIRA  

 



 

 

ANEXO II - QUANTITATIVO POR ÓRGÃO PARTICIPANTE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018 
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1 

Abaixador de língua em 
madeira. Cor natural, com 

bordas arredondadas e 
atraumáticas, tamanho entre 
14 a 17 cm. Apresentação: 
Pacote com 100 unidades.  

Pactote 
com 100 
unidades 

30 3420   500 150 15000 2000 1200 1200 100 1000 4000 28600 143000 171600 

 

2 

Algodão hidrófilo em 
bolas. Cor branco, 100% 
algodão, tramas sem 
impurezas e isento de 
alvejante, amido e corante. 
Pacote de 95 a 175 gramas. 

95 gramas 30 3000 5000       1000 0 0 500 0 300 9830 49150 58980 

 

3 

Algodão hidrófilo em 
manta. Cor branco, 100% 
algodão, tramas sem 
impurezas e isento de 
alvejante, amido e corante. 
Trama firme no 
comprimento, rolo em 
camadas continuas, 
envolvidas em papel 
apropriado, acondicionado 
em embalagem plástica. Não 
estéril.  Rolo de 500g. 

rolo 500g 100 5900 2000 300 160 15000 1000 1200 600 500 1000 300 28060 140300 168360 

 



 

 

4 

Algodão ortopédico 10cm 
x 1,8m. Composto de fibras 
100% algodão cru, 
transformadas em rolo de 
mantas uniformes, com 
largura de 10cm e 
comprimento de 1,8 metro, 
com goma aplicada em uma 
das faces da manta, 
enrolado e envolvido em 
papel especial, 
acondicionado em 
embalagem plástica. Não 
estéril. Pode ser esterilizado 
em autoclave a vapor, óxido 
de etileno ou raio gama. 
Apresentação: rolo 1,8m. 

Rolo 260   200 500   100 1000 1200 0 500 0 0 3760 18800 22560 

 

5 

Algodão ortopédico 15cm 
x 1,8m. Composto de fibras 
100% algodão cru, 
transformadas em rolo de 
mantas uniformes, com 
largura de 15cm e 
comprimento de 1,8 metro, 
com goma aplicada em uma 
das faces da manta, 
enrolado e envolvido em 
papel especial, 
acondicionado em 
embalagem plástica. Não 
estéril. Pode ser esterilizado 
em autoclave a vapor, óxido 
de etileno ou raio gama. 
Apresentação: rolo 1,8m. 

Rolo 390   300 500 50 100   1700 0 500 200 0 3740 18700 22440 

 

6 

Algodão ortopédico 20cm 
x 1,8m. Composto de fibras 
100% algodão cru, 
transformadas em rolo de 
mantas uniformes, com 
largura de 20cm e 
comprimento de 1,8 metro, 
com goma aplicada em uma 
das faces da manta, 
enrolado e envolvido em 
papel especial, 
acondicionado em 
embalagem plástica. Não 
estéril. Pode ser esterilizado 
em autoclave a vapor, óxido 
de etileno ou raio gama. 
Apresentação: rolo 1,8m. 

Rolo 130   200 500   100   2000 0 500 0 0 3430 17150 20580 

 



 

 

7 

Atadura de crepom 10cm x 
1,8m. Atadura de crepom 
10cm x 1,8m em repouso ou 
4,5m esticada, 
confeccionada em 100% 
algodão cru, com trama 
fechada com 13 fios/cm2, 
elasticidade adequada, 
acabamento nas bordas, que 
impeça desfiamento e atrito 
no enfaixamento. Embalados 
uniformemente e 
individualmente. 
Apresentação: Rolo  

Rolo 4750 78000 1200 1000 10000 5000 5000 30000 45000 3000 0 200 183150 915750 1098900 

 

8 

Atadura de crepom 15cm x 
1,8m. Atadura de crepom 
15cm x 1,8m em repouso ou 
4,5m esticada, 
confeccionada em 100% 
algodão cru, com trama 
fechada com 13 fios/cm2, 
elasticidade adequada, 
acabamento nas bordas, que 
impeça desfiamento e atrito 
no enfaixamento. Embalados 
uniformemente e 
individualmente. 
Apresentação: Rolo  

Rolo 1320 156000 1500 1000 10000 7000 2000 30000 45000 3000 2600 300 259720 1298600 1558320 

 

9 

Atadura de crepom 20cm x 
1,8m. Atadura de crepom 20 
cm x 1,8m em repouso ou 
4,5m esticada, 
confeccionada em 100% 
algodão cru, com trama 
fechada com 13 fios/cm2, 
elasticidade adequada, 
acabamento nas bordas, que 
impeça desfiamento e atrito 
no enfaixamento. Embalados 
uniformemente e 
individualmente. 
Apresentação: Rolo  

Rolo 8700 26520 1200 1000 10000 8000 1000 20000 0 3000 1700 300 81420 407100 488520 

 

10 

Atadura de gaze gessada 
06cm x 02m. Atadura 
estabilizada, impregnada 
com gesso coloidal, 
temperatura de saturação de 
20 a 25° c, tempo de 
imersão 02 segundos e boa 
secagem em 05 minutos, 
cremosidade adequada, 
isenta de arenosidade, não 
devendo apresentar 

rolo   2000 1000 500   100   800 0 100 0 0 4500 22500 27000 

 



 

 

desprendimento de gesso ao 
molhar, acabamento nas 
bordas, enrolada de forma 
contínua em tubete 
perfurado e embalada 
individualmente em saco 
plástico. Apresentação: Rolo 
2m. 

11 

Atadura de gaze gessada 
08cm x 02m. Atadura 
estabilizada, impregnada 
com gesso coloidal, 
temperatura de saturação de 
20 a 25° c, tempo de 
imersão 02 segundos e boa 
secagem em 05 minutos, 
cremosidade adequada, 
isenta de arenosidade, não 
devendo apresentar 
desprendimento de gesso ao 
molhar, acabamento nas 
bordas, enrolada de forma 
contínua em tubete 
perfurado e embalada 
individualmente em saco 
plástico.Apresentação: Rolo 
2m. 

Rolo   3000 800 500   100   900 0 100 0 0 5400 27000 32400 

 

12 

Atadura de gaze gessada 
10cm x 03m. Atadura 
estabilizada, impregnada 
com gesso coloidal, 
temperatura de saturação de 
20 a 25° c, tempo de 
imersão 02 segundos e boa 
secagem em 05 minutos, 
cremosidade adequada, 
isenta de arenosidade, não 
devendo apresentar 
desprendimento de gesso ao 
molhar, acabamento nas 
bordas, enrolada de forma 
contínua em tubete 
perfurado e embalada 
individualmente em saco 
plástico.Apresentação: Rolo 
3m. 

Rolo 530 10000 1000 500   100   1400 0 100 0 0 13630 68150 81780 

 



 

 

13 

Atadura de gaze gessada 
15cm x 03m. Atadura 
estabilizada, impregnada 
com gesso coloidal, 
temperatura de saturação de 
20 a 25° c, tempo de 
imersão 02 segundos e boa 
secagem em 05 minutos, 
cremosidade adequada, 
isenta de arenosidade, não 
devendo apresentar 
desprendimento de gesso ao 
molhar, acabamento nas 
bordas, enrolada de forma 
contínua em tubete 
perfurado e embalada 
individualmente em saco 
plástico. Apresentação: Rolo 
3m. 

Rolo 790 10000 1000 500   100   1400 0 100 0 0 13890 69450 83340 

 

14 

Atadura de gaze gessada 
20cm x 04m. Atadura 
estabilizada, impregnada 
com gesso coloidal, 
temperatura de saturação de 
20 a 25° c, tempo de 
imersão 02 segundos e boa 
secagem em 05 minutos, 
cremosidade adequada, 
isenta de arenosidade, não 
devendo apresentar 
desprendimento de gesso ao 
molhar, acabamento nas 
bordas, enrolada de forma 
contínua em tubete 
perfurado e embalada 
individualmente em saco 
plástico. Apresentação: Rolo 
4m. 

Rolo 260 2600 800 500   100   1700 0 100 0 0 6060 30300 36360 

 

15 
Avental Descartável com 
fechamento para traz ou 
para frente. Tamanho G.  

Unidade 15000 60000 12000   1200 50000   2800 3000 100 0 100 144200 721000 865200 

 



 

 

16 

Avental Cirúrgico 
Descartável com toalha. 
Confeccionado em não 
tecido, composto de 100% 
de polipropileno (tecnologia 
sms), modelo padrão, 
tamanho grande, com 
mangas longas e punho 
elástico de algodão. A 
junção longitudinal das 
mangas, entre o ombro e 
punho deve ser solda 
ultrassônica, não sendo 
admitido o uso de costura 
perfurante que permitam a 
penetração de fluidos, 
sangue, partículas e micro-
organismos. Fechamento 
nas costas, amarrilhos na 
cintura e velcro no pescoço 
para assegurar uma melhor 
vestimenta. A fixação dos 
cadarços de amarração ao 
corpo do avental deve ser 
protegida por um retalho 
adesivado. Esterilizado em 
óxido de etileno. Embalagem 
dupla, sendo a interna um 
folha de sms e a externa um 
envelope de papel cirúrgico 
e filme. Acompanha Toalha 
absorvente na cor branca 
para mãos. Estéril de uso 
único. Tamanho: 1,60m a 
1,70 (largura) x 1,20 x 1,30m 
(altura).  

Unidade 15000 31500 4000     50000   6000 0 200 0 0 106700 533500 640200 

 

17 

Bandagem ou curativo 
para estancamento 
sangue. Cor: Bege. 

Formato: Redondo. 
Composição: Não tecido de 
viscose e poliéster com 
adesivo termoplástico e 
papel siliconado. Para uso 
após coleta de sangue e 
aplicação de injeções, com 
almofada absorvente que 
estanca a saída de sangue.  
Caixa com 200 a 500 und. 

Cx. 500 
unid. 

10500 0 300   5000     0 400 100 84000 5 100305 501525 601830 

 



 

 

18 

Barbeador descartável. 
Confeccionado em plástico 
resistente com 02 lâminas 
paralelas em aço inoxidável 
afiadas, sem sinais de 
oxidação e rebarbas, 
podendo ter ou não 
lubrificante. 

Unidade 1250 11000 500 300   8000   1700 500 500 2500 200 26450 132250 158700 
 

19 Bobina térmica 57mmx30m unidade 60                       60 300 360 

 

20 

Caixa coletora 13 litros. 

Caixa para lixo contaminado 
de material perfuro cortante, 
confeccionado em papelão 
ondulado, resistente a 
perfuração, com saco 
plástico revestimento interno 
para descarte de objetos, 
alças externas, tampa de 
segurança com sistema de 
abertura e fechamento 
prático, com instruções de 
montagem impressas 
externamente. 
Apresentação: unidade. 

Unidade 300 20600 1500   240 5000   2000 2000 500 2000 3000 37140 185700 222840 

 

21 

Embalagem plástica estéril 
para proteção de 
microcâmera. Tamanho: 10 
a 14cm de largura e 
240a250cm de comprimento. 
Esterilizada . Atóxico. 
Apitogênico, embalada 
individualmente. 

Unidade 340 0           0 0   0 0 340 1700 2040 

 

22 

Campo cirúrgico 
fenestrado oftálmico. 
Confeccionado em não 
tecido, composto de três 
camadas de 100% 
polipropileno leve (tecnologia 
SMS), dimensões entre 1,1 x 
1,32m a 1,2 a 1,42m, 
contendo área com adesivo 
incisional  e bolsa coletora 
para fluidos, cobertura 
especial para incisão 

Unidade 4600 0           0 0 300 0 0 4900 24500 29400 

 



 

 

oftálmica, estéril, de uso 
único.  

23 

Campo cirúrgico para 
mesa auxiliar. 
Confeccnionado em não 
tecido composto por três 
camadas de 100% 
polipropileno (tecnologia 
SMS). Tamanho - 
Comprimento: 1,60 a 1,70m 
X Largura: 1,15m a 1,20m, 
com área de reforço 
impermeável, esterilizado em 
óxido de etileno, de uso 
único, embalado 
individualmente. 

Unidade 5900             0 2000 300 0 0 8200 41000 49200 

 

24 

Cateter nasal para 
oxigênio tipo óculos,  
tamanho único , estéril, 
embalado individualmente 
em saco plástico  
Embalagem indicando, data 

de fabricação e validade. 

Unidade 5940 20000 5000 200 1200 20000 5000 5000 3000 1000 2500 400 69240 346200 415440 

 

25 

Coletor de urina sistema 
aberto. Coletor de urina 
adulto, sistema aberto, em 
PVC translúcido, com 
capacidade de 1200ml, tipo 
garrafa, graduado a partir de 
100ml.  Alça para 
sustentação no leito e 
deambulação do paciente.  
Tubo extensor transparente 
com pinça corta-fluxo. 
Conector para sonda uretro-
vesicais de diversos calibres 
com bom vedamento.  

Unidade    30400 300     7000 1000 500 0 50 150 5 39405 197025 236430 

 



 

 

26 

Coletor de urina adulto - 
sistema fechado. Coletor de 
urina adulto, sistema 
fechado, em PVC flexível 
transparente com parte da 
frente transparente e opaca 
no verso, com capacidade 
para 2000ml, escala 
graduada para volume maior 
a cada 100ml e para 
pequenos volumes de 25ml 
a 100ml, com dispositivo anti 
refluxo tipo membrana, 
câmara de Pasteur flexível, 
filtro de ar hidrofóbico e tubo 
extensor de 1,20m em PVC 
transparente com pinça corta 
fluxo intermediário com 
ajuste para sonda vesical. 
Conector escalonado para 
sonda vesicais com ponto de 
coleta que permite a retirada 
de amostras para exames 
laboratoriais, suporte para 
fixação de haste, válvula de 
drenagem ampla e 
ergonômica com pinça corta 
fluxo centralizada e 
verticalizado. Embalagem 
individual em papel grau 
cirúrgico, com lote e prazo 
de validade impressos. 

Unidade   11240 600     7000 1000 700 800 50 500 10 21900 109500 131400 

 

27 

Coletor de urina infantil. 
Coletor de urina infantil 
unissex, estéril, com furo 
recortado redondo, com fita 
dupla face, hipoalergênica - 
resistente e com selagem de 
alta resistência que nãoo 
provoque vazamento ou 
desprenda do conjunto e não 
deixa resíduos na pele do 
usuário. COmposto por saco 
com comprimentode 17cm e 
largura com 10 cm 
confeccionado em polietileno 
de baixa densidade, 
transparente, atóxicoe 
maleável com cobertura para 
100 ml. 

Unidade 
UNISEXX 

  24200 800     1000 50 1300 3000 1000 10000   41350 206750 248100 

 



 

 

28 

Coletor de urina masculino 
nº 06 (preservativo). 
Coletor de urina para 
incontinência urinária 
masculino com extensão, 
confeccionado em pvc 
atóxico e flexível, 
preservativo em puro látex n° 
6, indicado para pacientes 
com incontinência urinária ou 
que apresentem 
impossibilidade de remoção 
do leito, esterilização a óxido 
de etileno, embalado 
individualmente em envelope 
de papel grau cirúrgico/ filme 
de polipropileno. Extensão 
de 1,30m. 

Unidade   88000 600     1000   500 300 100 0 0 90500 452500 543000 

 

29 

Coletor universal, 
confeccionado em 
polipropileno, com tampa de 
rosca, estéril, embalado 
individualmente, capacidade 
50 ml. 

Unidade 5800 0       10000 1000 10000 30000 5000 8000 0 69800 349000 418800 

 

30 

ESPONJA HEMOSTATICA 
ABSORVÍVEL.  Esponja 

hemostática absorvível de 
colágeno hidrolizado 
(gelatina) liofilizada- 
Hemostático dobrável de 
gelatina absorvível estéril 
com tamanho aproximado de 
7 x 5 x 1 (+ ou - 1 cm) 
estável a umidade. Produto 
estéril. 

unidade 100 100           0 0 20 0 0 220 1100 1320 

 

31 

Compressas de Gaze 
cirúrgica - Campo 
operatório.  Tamanho: 
45x50cm.  Seu tecido tem 
que ser neutro, macio, 
altamente absorvente, 
inodoro e insípido. 
Confeccionada com fios 
100% algodão, em tecido 
quádruplo (4 camadas) 
sobreposto tipo tela, possui 
costuras em seu corpo para 
evitar que as camadas do 
tecido deslizem uma sobre 
as outras. Tem em uma das 

Unidade    162400 15000 100   15000   20000 1200 500 0 20 214220 1071100 1285320 

 



 

 

extremidades um 
cadarço/alça duplo formando 
uma alça. Possui um fio 
radiopaco.  Não estéril.  

32 

Compressas de Gaze 
cirúrgica - Campo 
operatório. Tamanho: 
25x28cm. Embalagem com 
5 unidades. Seu tecido tem 
que ser neutro, macio, 

altamente absorvente, 
inodoro e insípido. 
Confeccionada com fios 
100% algodão, em tecido 
quádruplo (4 camadas) 
sobreposto tipo tela, possui 
costuras em seu corpo para 
evitar que as camadas do 
tecido deslizem uma sobre 
as outras. Tem em uma das 
extremidades um 
cadarço/alça duplo formando 
uma alça. Embaladas em 
envelopes tipo "pouche" . 
Produto estéril. 

Pact. c/5 
unid. 

660 101800       20000 500 0 1500 500 2000 20 126980 634900 761880 

 

32 

Eletrodo auto-adesivo 
(pás) para cardioversor/ 
desfibrilador, descartável . 
Apresentação: Unidade. 
Conpatível  com o 
desfibrilador CMOS DRAKE 
Modelo life 400 futura. 

Unidade 6 0       1000 20 150 0 200 0 20 1396 6980 8376 

 

33 

Eletrodo para 
monitoramento cardíaco 
Adulto. Superfície aderente 

e espuma de polietileno auto 
adesiva, hipoalergênico, com 
pino metálico de diâmetro 
entre 4,0 a 5,0cm e contra 
pino de prata, com gel 
condutor, descartável.  

Unidade 60000 233600 2500     20000 500 60000 3000 100 6000 1000 386700 1933500 2320200 

 



 

 

34 

EQUIPO DE PVC PARA 
BOMBA DE INFUSÃO - 
Equipo com autonomia 
mínima de 72h em sistema 
fechado para bomba de 
infusão, contendo ponta 
perfurante com protetor, 
gotejador padrão NBR 14041 
(ISO 8536-4), entrada de ar 
com tampa reversível, 
câmara de gotejamento 
flexível,  tubo em polietileno 
ou PVC resistente, pinça 
para controle de fluxo, sem 
injetor lateral ou injetor 
lateral com eslatômero 
autocicatrizante ou conector 
valvulado, atóxico, 
terminação tipo luer lock 
rotativo e com tampa 
protetora contendo 
membrana hidrófoba. 
Embalagem estéril individual. 
Comodato: bomba de 
infusão. 

UNIDADE 1800 30000       5000   1000 500 100 500 400 39300 196500 235800 

 

35 

Equipo câmara dupla 
fléxível - sendo a primeira 
dotada para filtro de sangue 
para retenção de coágulos e 
a segunda para visualização 
e controle de gotejamento, 
utilizado para transfusão de 
sangue e seus 
hemoderivados com filtro de 
200 micra, com lanceta 
perfurante para conexão ao 
recipiente de sangue, 
extensão em PVC, 
controlador de fluxo tipo 
pinça rolete e conexão luer 
para dispositivo de acesso 
venoso.  

Unidade 360 0           500 0 1000 0 0 1860 9300 11160 

 



 

 

36 

EQUIPO FOTOSSENSÍVEL 
PARA BOMBA DE 
INFUSÃO. Equipo 

fotossensível com autonomia 
mínima de 72h em sistema 
fechado para bomba de 
infusão, contendo ponta 
perfurante com protetor, 
gotejador padrão NBR 14041 
(ISO 8536-4), entrada de ar 
com tampa reversível, 
câmara de gotejamento 
flexível, tubo em polietileno 
ou PVC resistente, pinça 
para controle de fluxo, sem 
injetor lateral ou injetor 
lateral com eslatômero 
autocicatrizante ou conector 
valvulado, atóxico, 
terminação tipo luer lock 
rotativo e com tampa 
protetora contendo 
membrana hidrófoba. 
Embalagem estéril individual. 
Comodato: bomba de 
infusão. 

UNIDADE 24 6000       5000   1000 0 100 1000 200 13324 66620 79944 

 

37 

Equipo macro gotas para 
administração 
endovenosa, com câmara 
flexível com filtro, respiro de 
ar, tubo flexível 1,5m 
regulador de fluxo, injetor 
lateral em Y com conector 
universal, descartável, 
atóxico, estéril e livre de 
pirogênio, embalado 
individualmente. 
Apresentação: Unidade. 

Unidade 9600 295000 19200 300 1200 20000 5000 40000 15000 2000 28000 2000 437300 2186500 2623800 

 

38 

Equipo Micro Gotas para  
administração 
endovenosa, com câmara 
flexível com filtro, respiro de 
ar, tubo flexível 1,5m 
regulador de fluxo, injetor 
lateral em Y com conector 
universal, descartável, 
atóxico, estéril e livre de 
pirogênio, embalado 
individualmente. 
Apresentação: Unidade. 

Unidade 852 0     400 5000 2500 1200 10000 1000 250 2000 23202 116010 139212 

 



 

 

39 

Equipo de dietas enterais.  
Composto por: tubo extensor 
de PVC na cor azul,  que 
indica exclusividade para 
nutrição enteral. Ponta/ 
conector escalonada para 
conexão com as principais 
sondas do mercado. Câmara 
de gotejamento flexível, 
tampa protetora, ponta 
perfurante e regulador de 
fluxo. Estéril; Atóxico e 
Apirogênico. 

Unidade 36 20000 5000 500 600 20000 200 3000 6000 2000 2500 50 59886 299430 359316 

 

40 

Eletrodo de superfície 
descartável de cloreto de 
prata (Ag/AgCl) auto-adesivo 
tipo tabs para uso com clip 
tipo “jacaré” com Adesivo e 
Gel Condutor, utilizado para 
captação de atividade em 
Eletroneuromiografia. 
Superfície auto adesiva de 2 
x 2 cm (+ ou – 0,5). 

unidade 600 0           0 0   0 200 800 4000 4800 

 

41 

Escova para assepsia de 

mãos secas. Conjunto 
esponja e escova com 
cerdas em nylon, cabo 
plástico e formato retangular, 
embalada individualmente. 

Unidade 7272 6120 600 200   25000 500 0 500 20 0 0 40212 201060 241272  

42 

Esparadrapo impermeável 
10cm x 4,5m, confeccionado 
em tecido de algodão, 
branco, impermeabilizado 
em uma das faces e 
autoadesivo na outra face, 
de boa aderência e 
rasgadura, hipoalergênico, 
enrolado em carretel com 
tampa de proteção que  
contenha identificação e 
procedência. 

Unidade 2352 42400 3000 1000 900 5000 3000 3000 1200 2000 2200 500 66552 332760 399312 

 

43 

Esparadrapo micro poroso 
2,5 cm x 10m, 
hipoalergenico, 
confeccionado em não tecido 
a base de fibras de viscose, 
sendo uma das faces 
autoadesiva, de fácil 
remoção, enrolado em rolo 
ou carretel plástico com 
proteção, embalado 
individualmente.  

Unidade 2436 24480 2000 300 800 5000 2500 4000 0 2000 1300 2000 46816 234080 280896 

 



 

 

44 

Extensor 2 vias - 20cm. 
Dispositivo para extensão de 
equipos, 02 vias, 20cm. Em 
PVC, atóxico e transparente, 
com extremidade proximal 
adaptável ao dispositivo de 
punção venosa. Tamanho de 
20cm, conector macho luer 
lock e conector fêmea luer 
com tampas protetores e 
pinças corta fluxo. 
Descartável, estéril, 
embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, que 
facilite a identificação 
imediata e a manipulação 
asséptica do produto. 

Unidade 9840 5000 1000     10000 2000 5000 3000 100 10000 200 46140 230700 276840 

 

45 

Filtro antibacteriano  com  
HME adulto com traquéia 
corrugada, composto por 
cápsula de plástico rigico 
contendo no interior disco 
HME. Deverá possuir alta 
capacidade com barreira 
bacteriana/ viral, capaz de 
umidificar e trocar de calor, 
com porta para monitoração 
de CO².  conexão universal 
de 22M/15F de acordo com 
as Normas BS EM 1281. 
Produto estéril e embalado 
individualmente.  

Unidade 360 0       500   0 0 100 0 0 960 4800 5760 

 

46 

Fita crepe adesiva 
hospitalar com dorso 
confeccionado de papel 
crepado liso tratado e a outra 
face auto adesiva, 
hipoalergênica, resistente e 
impermeável que suportem 
temperaturas de 60°, nas 
dimensões: 19mm x 50m, 
embalado individualmente 
em saco plástico com 
identificação e procedência. 
Apresentação: Unidade. 

Unidade 792 25600 1000 500 300 5000 3000 2000 0 5000 1600 300 45092 225460 270552 

 



 

 

47 

Fita crepe para Autoclave a 
vapor. Dorso de papel 
crepado tratado, com 
sinalizador visual de 
passagem pelo processo de 
esterilização em autoclave, 
outra face autoadesiva, 
mesmo após 
processamento, nas 
dimensões: 19mm x 30m, 
embalado individualmente 
em saco plástico com 
identificação e procedência. 

Unidade 552 7680 2000 500 500   2000 1000 500 2000 600 300 17632 88160 105792 

 

48 

Gaze em rolo tipo queijo 
91m. Confeccionado em 
tecido 100% algodão, 
hidrófila e livre de alvejantes 
ópticos, com 8 camadas e 4 
dobras, medindo 91 metros, 
para uso hospitalar. 

Rolo 720 3500 150 10   2000 2000 800 400 300 40 100 10020 50100 60120 

 

49 

Gazinha estéril. Compressa 
cirúrgica 7,5 x 7,5cm tipo tela 
de algodão branco, com 8 
dobras 13 fios por cm² com 
dobras laterais para dentro 
trama uniforme, isento de 
impurezas e fios soltos, 
descartável, estéril, 
embalagem indicando data 
de fabricação e validade. 
Pacote com 10 unidades 

Pcte.com 
10 unid. 

16833 
280000

0 
100000 1000   90000 10000 40000 120000 5000 

24000
0 

2000 3424833 
1712416

5 
2054899

8 

 

50 

Gazinha não estéril. 
Compressa cirúrgica 7,5 x 
7,5cm tipo tela de algodão 
branco, com 8 dobras 13 fios 
por cm² com dobras laterais 
para dentro trama uniforme, 
isento de impurezas e fios 
soltos, descartável, não 
estéril, embalagem com 500 
unidades indicando data de 
fabricação e validade. 

pacote com 
500 und 

48 0   1000 2000 1000 8000 1400 200 500 600 2000 16748 83740 100488 

 

51 

Haste flexível com pontas 
de algodão branco e 
absorvente. Tamanho 
aproximado: 10cm. Caixa 
com 75 unidades. Haste 
flexível com pontas de 
algodão branco e 
absorvente. Tamanho 
aproximado: 10 cm. Caixa 
com 75 unidades. 

CX COM 75 432 800 200 200 30     800 50 100 500 30 3142 15710 18852 

 



 

 

52 

Hemostático absorvível. 
Tela confeccionadade 
celulose oxidada regenerada 
e bactericida. Tamanho: 5,5 
x 7,5cm (-+ 0,5cm). Produto 
estéril.  

unidade 70 240       500   0 0 100 0 50 960 4800 5760 

 

53 

Invólucro 0,5x0,5m. 

Embalagem do tipo invólucro 
confeccionado em não tecido 
composto de três camadas 
leves de polipropileno 
(tecnologia SMS) com 
gramatura mínima de 40G + 
D304, compatível com 
esterilização a óxido de 
etileno, peróxido de 
hidrogênio e processo de 
vapor, com BFE de 99%. 
Dimensão: 0,45 X 0,45m ou 
0,50 X 0,50m. 

Unidade 19200   12000         700 0 100 0 0 32000 160000 192000 

 

54 

Invólucro 1x1m. 

Embalagem do tipo invólucro 
confeccionado em não tecido 
composto de três camadas 
leves de polipropileno 
(tecnologia SMS) com 
gramatura mínima de 40G + 
D304, compatível com 
esterilização a óxido de 
etileno, peróxido de 
hidrogênio e processo de 
vapor, com BFE de 99%. 
Dimensão: 1,00 X 1,00m. 

Unidade 20400 73000       2000   15000 0 100 0 0 110500 552500 663000 

 

55 

Lençol de papel -  hospitalar. 
Lençol de papel , hospitalar, 
descartável, na cor branca, 
confeccionado em fibras 
100% naturais que 
proporcionam mais 
resistência e maciez, 
medindo 0,70 X 50m. 

Rolo com 
50 metros 

182 14040 3000 500   2000 5000 10000 4000 500 0 3000 42222 211110 253332 
 

56 

Luva cirúrgica 6,0 de ajuste 
anatômico, com espessura 
entre 0,17mm e 0,22mm, 
lubrificada com pó 
bioabsorvível, estéril, 
descartável, medindo entre 
28cm a 32 cm de 
comprimento, embalada 
individualmente indicando 

par 4800 0   200 400     0 1000 2000 0 0 8400 42000 50400 

 



 

 

identificação, fabricação, 
validade, lote e registro no 
ministerio da saúde. 

57 

Luva cirúrgica 6,5 de ajuste 
anatômico, com espessura 
entre 0,17mm e 0,22mm, 
lubrificada com pó 
bioabsorvível, estéril, 
descartável, medindo entre 
28cm a 32 cm de 
comprimento, embalada 
individualmente indicando 
identificação, fabricação, 
validade, lote e registro no 
ministerio da saúde. 

Par 10560 26000 1000 200   15000   2800 1000 2000 800 0 59360 296800 356160 

 

58 

Luva cirúrgica 7,0 de ajuste 
anatômico, com espessura 
entre 0,17mm e 0,22mm, 
lubrificada com pó 
bioabsorvível, estéril, 
descartável, medindo entre 
28cm a 32 cm de 
comprimento, embalada 
individualmente indicando 

identificação, fabricação, 
validade, lote e registro no 
ministério da saúde. 

Par 16800 75000 3000 200 500 15000 1000 4300 1000 2000 2500 500 121800 609000 730800 

 

59 

Luva cirúrgica 7,5 de ajuste 
anatômico, com espessura 
entre 0,17mm e 0,22mm, 
lubrificada com pó 
bioabsorvível, estéril, 
descartável, medindo entre 
28cm a 32 cm de 
comprimento, embalada 
individualmente indicando 
identificação, fabricação, 
validade, lote e registro no 
ministério da saúde. 

Par 14856   9985 9985 8985 41485 11485 11985 7985 17135 11985 8485 154356 771780 926136 

 

60 

Luva cirúrgica 8,0 de ajuste 
anatômico, com espessura 
entre 0,17mm e 0,22mm, 
lubrificada com pó 
bioabsorvível, estéril, 
descartável, medindo entre 
28cm a 32 cm de 
comprimento, embalada 
individualmente indicando 
identificação, fabricação, 
validade, lote e registro no 
ministério da saúde. 

Par 7224 45000 2000 200 500 15000 1000 600 800 2000 5000 500 79824 399120 478944 

 



 

 

61 

Luva cirúrgica 8,5 de ajuste 
anatômico, com espessura 
entre 0,17mm e 0,22mm, 
lubrificada com pó 
bioabsorvível, estéril, 
descartável, medindo entre 
28cm a 32 cm de 
comprimento, embalada 
individualmente indicando 
identificação, fabricação, 
validade, lote e registro no 
ministerio da saúde. 

Par 1200 12000 1200 200   2000   100 800 2000 0 500 20000 100000 120000 

 

62 

Luva de polietileno 
ginecológica. Luva plástica 
estéril para toque, individual, 
ambidestra, transparente, 
descartável, em polietileno 
E.V.A. (Etileno Acetato de 
Vinia) - Tamanho único. 
Caixa com 100 unidades 

Caixa com 
100 

unidades 
360 8500 100 100   1000 300 200 100 200 500 0 11360 56800 68160 

 

63 

Luva de procedimento 
grande confeccionada em 
látex, ambidestra, medindo 
entre 26cm a 30cm, com 
espessura maior ou igual a 
0,16mm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, padrão ABNT.  

Caixa com 
100 

unidades 
48 15000 800 300 600 30000   3000 300 1000 1000 500 52548 262740 315288 

 

64 

Luva de procedimento 
médio confeccionada em 
látex, ambidestra, medindo 
entre 26cm a 30cm, com 
espessura maior ou igual a 
0,16mm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, padrão ABNT.  

Caixa com 
100 

unidades 
5520 64500 4000 800 600 50000 2000 5000 1800 1000 3500 300 139020 695100 834120 

 

65 

Luva de procedimento 
pequeno, confeccionada em 
látex, ambidestra, medindo 
entre 26cm a 30cm, com 
espessura maior ou igual a 
0,16mm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, padrão ABNT. 

Caixa com 
100 

unidades 
744 55000 3500 500 800 50000 

 

1000 

 

5000 1800 1000 2000 800 122144 610720 732864 
 

66 

Luva vinil M. Confeccionada 
em vinil; não pigmentada (na 
cor natural do vinil) não 
estéril; faces externa e 
interna lisa; com virola no 
punho; e na modelagem 
ambidestra, com adição de 
pó absorvível (talco), 
descartável após um uso. 
Tamanho: M. 

Caixa com 
100 

unidades 
360 85   100   5000   100 0 1000 200 0 6845 34225 41070 

 



 

 

67 

Luva vinil P. Confeccionada 
em vinil; não pigmentada (na 
cor natural do vinil) não 
estéril; faces externa e 
interna lisa; com virola no 
punho; e na modelagem 
ambidestra, com adição de 
pó absorvível (talco), 
descartável após um uso. 
Tamanho: P. 

Caixa com 
100 

unidades 
360 85   100   5000   100 0 1000 150 0 6795 33975 40770 

 

68 

Malha tubo ortopédica 
confeccionada 06cm x 15m 
em 100% algodão, com 
elasticidade adequada, 
trama fechada, cor natural, 
medindo 06cm x 15m, 
embalado individualmente 
em rolos. Apresentação: 
unidade. 

Unidade 24     100   10   0 0 1000 0 0 1134 5670 6804 

 

69 

Malha tubo ortopédica 
confeccionada 12cm x 15m 
em 100% algodão, com 
elasticidade adequada, 
trama fechada, cor natural, 

medindo 12cm x 15m, 
embalado individualmente 
em rolos. Apresentação: 
unidade. 

Unidade 24 0   100   10   40 0   0 0 174 870 1044 

 

70 

Malha tubo ortopédica 
confeccionada 20cm x 15m 
em 100% algodão  , com 
elasticidade adequada, 
trama fechada, cor natural, 
medindo 20cm x 15m, 
embalado individualmente 
em rolos. Apresentação: 
unidade. 

Unidade 24 0   100   10   50 0 50 0 0 234 1170 1404 

 

71 

Máscara cirúrgica 
descartável com filtro 
resistente a fluidos com 
eficiência de filtragem 
superior a 90%, plana, 
hipoalergênica, 
confeccionada com 03 
camadas, sendo duas de 
tecido e uma de filtro 
bacteriano retangular, com 
pregas longitudinais, com 04 
tiras nas extremidades 
medindo entre 45 a 50 cm de 
comprimento, com 
dispositivo metálico interno 
para ajuste nasal. 

Unidade 10800 433000 10000 2000 1500 30000 1000 30000 3000 3000 500 100 524900 2624500 3149400 

 



 

 

72 

Máscara cirúrgica para uso 
hospitalar, modelo N95, 
com tiras ajustáveis a 
cabeça, clipe de material 
flexível sem memória. 
Apresentação: Unidade. 

Unidade 12 3000 200     5000   500 500 100 200 0 9512 47560 57072 

 

73 

Oclusor oftálmico. Oclusor 

oftálmico estéril 
confeccionado em algodão 
puro na cor branca, com fios 
uniformes, sem falhas ou 
flapos, de formato redondo, 
medindo 0,5 x 5 a 5,5 x 7,0 
cm de diâmetro, embalado 
individualmente em papel 
grau cirúrgico indicando data 
de fabricação, validade e tipo 
de esterilização. 

Unidade 4920 0           0 0 200 0 0 5120 25600 30720 

 

74 

Papel Crepado 100 X 100cm 
- 100% celulose, indicado 
para empacotamento de 
todos os materiais a serem 
esterilizados em Autoclave a 
Vapor, Óxido de Etileno ou 
por Radiação Gama. 

unidade 20400 0 4000   1200 10000 8000 0 10000 100 200 500 54400 272000 326400 

 

75 

Papel Crepado 120 X 120cm 
- 100% celulose, indicado 
para empacotamento de 
todos os materiais a serem 
esterilizados em Autoclave a 
Vapor, Óxido de Etileno ou 
por Radiação Gama. 

unidade 20400 0 6000   1200 10000   0 10000 100 200 500 48400 242000 290400 

 

76 

Preservativo masculino 
não lubrificado - 
preservativo masculino feito 
de látex de borracha natural, 
embalado individualmente, 
não lubrificado. 

Unidade 2400 3000           2000 0   100 0 7500 37500 45000 
 

77 

Pulseira de identificação 
adulto - Confeccionada em 
poliéster resistente, 
antialérgico, com no mínimo 
11 pontos para regulagem 
do tamanho, possibilitando a 
identificação na própria 
superfície com caneta 
esferográfica. Lacre 

Unidade 24 8200 300     10000   0 0 100 0 0 18624 93120 111744 

 



 

 

inviolável em plástico rígido 
e bordas laterais que não 
agridam a pele. Cor: Branca. 
Tamanho adulto. 

78 

Pulseira de identificação 
infantil - Confeccionada em 
poliéster resistente, 
antialérgico, com no mínimo 
11 pontos para regulagem 
do tamanho, possibilitando a 
identificação na própria 
superfície com caneta 
esferográfica. Lacre 
inviolável em plástico rígido 
e bordas laterais que não 
agridam a pele. Cor: Branca. 
Tamanho infantil. 

Unidade 24 8200 300     10000   0 0 100 0 0 18624 93120 111744 

 

79 

Sapatilha cirúrgica em 
polipropileno, descartável, 
fechada, com acabamento 
resistente e elasticidade, 
gramatura de 30g/m², na cor 
branca, contendo na 
embalagem a identificação, 
lote de fabricação, validade, 
e registro do produto no 
ministério da saúde. 
Apresentação: Pacote com 
100 unidades. 

Pacote com 
100 

unidades 
672 172400 200     1000   0 0 20 0 0 174292 871460 1045752 

 

80 

Seringa de perda de 
resistência de 7ml, estéril, 
apirogênico, estéril, de uso 
único, embalada 
individualmente. 
Apresentação: Unidade. 

Unidade 264 0           0 0 100 0 2000 2364 11820 14184 

 

81 

Seringa descartável de 10 
ml (com rosca) 

confeccionada em 
polipropileno, com corpo 
graduado com gravação a 
cada 0,2ml e com destaque 
a cada 0,5ml, embolo com 
ponteira de borracha 
siliconizada, com adaptação 
exata ao corpo da seringa, 
sem agulha, bico central e 
ponta luer, descartável, 
estéril, embalada 
individualmente com 
informações de lote de 
fabricação, manipulação 
asséptica, registro no 

UNIDADE 1440 0 100000 2000   80000 25000 40000 45000   80000 2000 375440 1877200 2252640 

 



 

 

Ministério da Saúde. 

82 

Seringa descartável de 10 
ml (sem rosca), 
confeccionada em 
polipropileno, com corpo 
graduado com gravação a 
cada 0,2ml e com destaque 
a cada 0,5ml, embolo com 
ponteira de borracha 
siliniconizada, com 
adaptação exata ao corpo da 
seringa, sem agulha, bico 
central e ponta 
luer,descartável,estéril, 
embalada individualmente 
com infromações de lote de 
fabricação,manipulaçãoassé
ptica,registrono ministério da 
saúde. 

Unidade 108300 840000 60000   10000 80000 5000 50000 45000 10000 0 2000 1210300 6051500 7261800 

 

83 

Seringa descartável de 1ml 
(sem rosca). Seringa 
descartável de 1ml, estéril, 
graduada com gravação a 
cada 0,01ml e destaque a 
cada 0,1ml, confeccionada 
em polipropileno 
transparente, embolo com 
ponteira de borracha 
siliconizada com adaptação 
exata ao corpo da seringa, 
deve ser embalada 
individualmente. 

Unidade 29604 337000   2000 5000 100000   10000 0 10000 0 2000 495604 2478020 2973624 

 

84 

Seringa descartavél de 20 
ml(sem 
rosca),confeccionada em 
polipropileno,com 
corpograduado com 
gravação a cada 0,2ml e 
com destaque a cada 0,5ml, 
embolo com ponteira de 
borracha silinizada, com 
adaptaçãoexata ao corpo da 
seringa, sem agulha,bico 
central e ponta luer, 
descartavél,estéril, de lote de 
fabricação, manipulação 
asséptic, registro no 
ministérioda saúde. 

Unidade 27900 727000   2000 10000 100000 20000 30000 45000 10000 30000 2000 1003900 5019500 6023400 

 



 

 

85 

Seringa descartável de 3ml 
(sem rosca) confeccionada 
em polipropileno, com corpo 
graduado com gravação a 
cada 0,2ml e com destaque 
a cada 0,5ml, embolo com 
ponteira de borracha 
siliconizada, com adaptação 
exata ao corpo da seringa, 
sem agulha, bico central e 
ponta luer, descartável, 
estéril, embalada 
individualmente com 
informações de lote de 
fabricação, manipulação 
asséptica, registro no 
ministério da saúde.  

Unidade 13320 592000   2000 15000 20000 1500 50000 60000 10000 0 2000 765820 3829100 4594920 

 

86 

Seringa descartável de 5ml 
(com rosca) confeccionada 
em polipropileno, com corpo 
graduado com gravação a 
cada 0,1ml e com destaque 
a cada 0,5ml, embolo com 
ponteira de borracha 
siliniconizada, com 
adaptação exata ao corpo da 
seringa, sem agulha, bico 
central e ponta luer, 
descartável, estéril, 
embalada individualmente 
com informações de lote de 
fabricação, manipulação 
asséptica, registro no 
ministério da saúde. 

Unidade 1440 0 100000 2000 15000 60000 3000   30000   
13200

0 
2000 345440 1727200 2072640 

 

87 

Seringa descartável de 5ml 
(sem rosca) confeccionada 
em polipropileno, com corpo 
graduado com gravação a 
cada 0,2ml e com destaque 
a cada 0,5ml, embolo com 
ponteira de borracha 
siliniconizada, com 
adaptação exata ao corpo da 
seringa, sem agulha, bico 
central e ponta luer, 
descartável, estéril, 
embalada individualmente 
com informações de lote de 
fabricação, manipulação 
asséptica, registro no 
ministério da saúde. 

Unidade 34404 698000   2000   60000 1000 50000 30000 10000 0 2000 887404 4437020 5324424 

 



 

 

88 

Seringa descartável de 
60ml (sem rosca), 
confeccionada em 
polipropileno transparente, 
atóxica, com graduação 
externa milimetrada 
permitindo , bico luer slip 
com localização central, 
embolo com trava, pistão de 
borracha atóxica, com 
segura contra vazamentos 
ou acidentes na aspiração, 
embalada individualmente 
em papel grau 
cirúrgico  filme termoplástico 
com abertura em pétala. 

Unidade 600 5500 400     500 50 500 0 500 60 2000 10110 50550 60660 

 

89 

Tala para imobilização 
12mmX180mm. Tala com 
espuma utilizada na 
imobilização de membros 
quando da fratura ou 
entorses. Descartável, não 
estéril e higiênico. Uso 
Único. Composição:Espuma 
antialérgica espessura 9 mm 
+- 1 mm. Alumínio 100% 
Liga 1100 A H 14 com 
espessura de 1,0 mm. 
Dimensões: 12mm x 180mm. 

Unidade 144             0 0 200 0 0 344 1720 2064 

 

90 

Tala para imobilização 
16mmX180mm. Tala com 
espuma utilizada na 
imobilização de membros 
quando da fratura ou 
entorses. Descartável, não 
estéril e higiênico. Uso 
Único. Composição:Espuma 
antialérgica espessura 9 mm 
+- 1 mm. Alumínio 100% 
Liga 1100 A H 14 com 
espessura de 1,0 mm. 
Dimensões: 16mm x 180mm. 

Unidade 240             300 0 200 0 0 740 3700 4440 

 



 

 

91 

Tira reagente para 
verificação de glicemia. 
Tira ou fita reagente para 
determinação quantitativa de 
glicemia capilar. QUE NÃO 
CONTENHAM A QUÍMICA 
ENZIMÁTICA GDH-PQQ e 
faça apresentação do 
resultado através de monitor 
portátil com memória de no 
mínimo 100 resultados e 
faixa de medição de 20 a 
600 mg/dl. O resultado do 
teste deverá ser apresentado 
em até 10 segundos, com 
um volume de amostra de 
até 2 (dois) microlitro, 
aplicada diretamente na tira 
reativa. Embalagem 
contendo 50 ou 100 tiras, 
apresentando externamente 
dados de identificação, 
procedência, número do lote, 
data de fabricação, validade, 
número do registro no 
Ministério da Saúde e 
Certificado de Boas Práticas 
emitido pela ANVISA das 
tiras. Fornecimento em 
regime de comodato, de 40 
(quarenta) monitores de 
glicemia, com fornecimento 
de bateria, sem ônus. 

Unidade 5400 162000   100000   5000   50000 0 5000 
60000

0 
5000 932400 4662000 5594400 

 

92 

Torneira de 3 vias, 
confeccionado em plástico, 
transparente, com conexão 
luer lock em duas 
extremidades e uma tipo 
macho, com tampa de 
proteção transparente e 
oclusiva, que impeça 
qualquer extravasamento, 
orientador de fluxo em 
plástico opaco e colorido, 
giratório, com setas visíveis. 
Descartável, estéril, em 
embalagem individual, que 
facilite a identificação 
imediata e a manipulação 
asséptica do produto. 
Apresentação: Unidade. 

Unidade 1800 93000 30000     20000 15000 2500 3000 200 250 500 166250 831250 997500 

 



 

 

93 

Touca descartável com 
elástico (sanfonada). 
Confeccionada em tecido 
não tecido 100% 
polipropileno e com costura 
ultrassônica, hipoalergênica, 
permeável ao ar garantindo 
o equilíbrio da sensação 
térmica durante o uso, média 
elasticidade, na cor branca. 
Pacote com 100 unidades 

Pct.c/ 100 25200 484000 400 300 5000 5000 200 20000 500 200 700   541500 2707500 3249000 

 

 
 



 

 

ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2018 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018 
 

 
 

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a) 
________________________________________________________, portador (a) 
do Documento de Identidade n.º ____________________, inscrito no CPF sob o 
nº _____________________, como representante da licitante 
______________________________________________, inscrita no CNPJ ou no 
CPF sob o nº __________________, para participar da licitação acima 
referenciada, instaurada pela Instituição de Cooperação Intermunicipal do 
Médio Paraopeba, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos 
poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como formular proposta 
comercial, assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, 
interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame, a que tudo 
daremos por firme e valioso.  
 

Betim, ____ de _______________ de ______. 
 
 

 
Assinatura: _________________________________________________  
 
Nome legível: _______________________________________________  
 
Qualificação: ________________________________________________  
 
Atenção: Reconhecer firma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2018 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018 
 

 
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de Materiais 
Descartáveis, com participação ampla e exclusiva de microempresas (ME) e 
empresas de pequeno porte (EPP), conforme especificações constantes do 
Termo de Referência, Anexo I. 
 
 
Razão Social do Licitante:  
CNPJ:  
Endereço:  
E-mail:  
Telefone:  
Representante Legal (nome, RG, CPF e qualificação): 
Responsável pela assinatura do contrato (nome, RG, CPF e qualificação): 

 
 

ITEM XX 
 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

       

VALOR TOTAL DO ITEM: 

 
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$________ (__________________)  
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias. 
 

__________________, ____ de ____________ de ____. 
 
 

________________________________________________ 
 

(assinatura do representante legal) 
 
Proposta a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 
proponente e contenha todos os dados citados. 



 

 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2018 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018 
 

 
 

 
____________________________________________________, inscrita no CNPJ 
sob o nº ________________________, por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr. (a) ______________________________________, portador do 
Documento de Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº 
______________________, DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao 
disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, 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). 
 
 
 
 
 

__________________, _____ de ____________ de _____. 
 
 
 
 

________________________________________________ 
 

(assinatura do representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2018 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/_____ 

 
 
 

Aos XXX dias do mês de XXXXXXXXX de XXXXX, a Instituição de Cooperação 
Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP, CNPJ Nº 05.802.877/0001-10, 
com sede na Rua São Jorge, nº 135, Bairro Brasiléia, CEP 32600-284, no Município 
de Betim, Estado de Minas Gerais, a seguir denominada ICISMEP, neste ato 
representado por seu SUPERINTENDENTE GERAL o SR. EUSTÁQUIO DA 
ABADIA AMARAL e ________________, com sede na Rua ______, n.º _____, 
Bairro __________, no Município de _____________ - __, CEP: _______, Fone (--) 
__________, e-mail __________, inscrita no CNPJ sob o n.º __________, Inscrição 
Estadual n.º ____________, neste ato representado por seu sócio/procurador Sr. 
___________, inscrito no CPF sob o nº _____________ e portador da Carteira de 
Identidade n°  _______, expedida pela _____, nos termos do artigo 15 da Lei 
Federal n° 8.666/1993, observadas, ainda, as disposições do Edital do PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 42/2018, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2018, do 
tipo menor preço, para registro de preços, regido pela Lei Federal n° 10.520/2002, 
Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, Resolução da ICISMEP 
nº 001/2015, e demais disposições legais aplicáveis, de acordo com o resultado da 
classificação das propostas apresentadas no pregão, resolve registrar os preços das 
empresas abaixo citadas, de acordo com o lote disputado e a classificação por elas 
alcançada, observadas as condições do Edital que integram este instrumento de 
registro, mediante as condições a seguir pactuadas: 

1. DO OBJETO 

1.1 - A presente Ata tem como objeto o Registro de preço para futura e eventual 
aquisição de Materiais Descartáveis, com participação ampla e exclusiva de 
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme especificações 
constantes do Termo de Referência do Edital do Processo Licitatório supracitado. 

2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2.1 – ICISMEP – no Almoxarifado da ICISMEP, na Unidade Toninho Resende, 
situada na Rua Córsega, nº 318, Bairro Arquipélago Verde, no Município 
de Betim – MG, CEP: 32.656-860. 

2.2 - MUNICÍPIO DE BETIM, através da Secretaria Municipal de Saúde Fundo 

Municipal de Saúde, endereço na Avenida Fausto Ribeiro da Silva, 693, 
Bandeirinhas - Betim (MG) -  CEP 32.654-805, telefone (31) 3512-3342. 



 

 

2.3 - MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, através da Secretaria Municipal de 
Saúde, endereço na Rua Jaci Rezende Teixeira 390 Jota - Brumadinho  – 
MG, CEP 35.460-000, telefone (31) 3571-7171. 

2.4  - MUNICÍPIO DE CLÁUDIO, Av. Araguaia, 127, Centro - Cláudio/MG 
CEP: 35.530-000. 

 

2.5 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, endereço na Avenida Venero Caetano,66 centro  
Conceição do Pará CEP:35668 000 – MG, telefone (37) 3276-1118. 

 

2.6 – MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, através da Secretaria Municipal de 
Saúde, endereço na Rua São José, n° 170, Centro, Esmeraldas – MG, 
telefone (31) 3538-2397. 

 

2.7 – MUNICÍPIO DE IGARATINGA, Rua José Ferreira De Faria, 62 ,  Centro 
- Igaratinga Cep: 35695-000. 

 

2.8 - MUNICÍPIO DE ITABIRITO, através do Almoxarifado Central de 
Medicamentos, endereço na Rua Francisco Del Rey, nº 55, Santa Efigênia 
- Itabirito - MG - CEP: 35.450-000. 

 

2.9 - MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, através da Secretaria Municipal de 
Saúde, endereço na Avenida Santos Dumont 2216, Bairro Vale Verde, 
Mateus Leme. CEP:35.670-000, telefone (31) 3535-3990. 

 

2.10 – MUNICÍPIO DE ONÇA DO PITANGUI - através da Secretaria Municipal 
de Saúde, endereço na Rua José Feliciano da Silva, s/n- Centro- Onça de 
Pitangui. Cep: 35.655.000, telefone (31) 3273-1133. 

 

2.11 – MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS -  ALMOXARIFADO MATERIAIS 
MÉDICOS: Endereço:Frei Lourenço, 89, Providência, Pará de Minas-MG, 
CEP: 35661-170. 

 

2.12 MUNICÍPIO DE RIO MANSO, através da Secretaria Municipal de Saúde, 

endereço na rua Alderico Marques, nº 150, Nova Cachoeira – Rio 
Manso - MG, telefone (31) 3573 1123.  

3. DA VALIDADE DA ATA 

3.1 - Esta Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua publicação, vedada sua prorrogação, nos termos do 
artigo 11º da Resolução da ICISMEP nº 001/2015. 

4. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 - O gerenciamento desta Ata caberá à Gestão e Logística (Logística) da 
ICISMEP. 
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5. DAS QUANTIDADES ESTIMADAS PARA CONTRATAÇÃO E DA 
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. - Estima-se que as aquisições decorrentes deste registro de preços poderão 
atingir as quantidades apresentadas no quadro do item 5.1, para um período 
de 12 meses.  

 
5.2 - As despesas decorrentes das contratações correrão por conta da dotação 
orçamentária nº 1.02.05.10.302.0003.2.0012.3.3.90.30. 

 

6. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

6.1 - Os preços das primeiras empresas colocadas registrados na presente Ata 
encontram-se indicados no quadro abaixo: 

 
ITEM XX 

 

CNPJ N° RAZÃO SOCIAL: 

ITEM Quant. Unidade Descrição/Marca 
Preço 

Registrado 
Unitário 

Preço 
Registrado Total 

      

Valor Total do Item  

 
6.2 - Valor total dos preços registrados: R$ XXXX (XXXXXXXXX). 

7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E LOCAL DE ENTREGA 

7.1 - Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis após 
emissão da Autorização de Fornecimento emitida pela Gestão e Logística 
(Logística), nos seguintes locais: 

7.2 – ICISMEP – no Almoxarifado da ICISMEP, na Unidade Toninho Resende, 
situada na Rua Córsega, nº 318, Bairro Arquipélago Verde, no Município de 
Betim – MG, CEP: 32.656-860. 

7.3 - MUNICÍPIO DE BETIM, através da Secretaria Municipal de Saúde Fundo 

Municipal de Saúde, endereço na Avenida Fausto Ribeiro da Silva, 693, 
Bandeirinhas - Betim (MG) -  CEP 32.654-805, telefone (31) 3512-3342. 

7.4 - MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
endereço na Rua Jaci Rezende Teixeira 390 Jota - Brumadinho  – MG, CEP 
35.460-000, telefone (31) 3571-7171. 

7.5  - MUNICÍPIO DE CLÁUDIO, Av. Araguaia, 127, Centro - Cláudio/MG CEP: 
35.530-000. 
 



 

 

7.6 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ, através da Secretaria Municipal de 
Saúde, endereço na Avenida Venero Caetano,66 centro  Conceição do Pará 
CEP:35668 000 – MG, telefone (37) 3276-1118. 
 

7.7 – MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
endereço na Rua São José, n° 170, Centro, Esmeraldas – MG, telefone (31) 
3538-2397. 
 

7.8 – MUNICÍPIO DE IGARATINGA, Rua José Ferreira De Faria, 62 ,  Centro - 
Igaratinga Cep: 35695-000. 
 

7.9 - MUNICÍPIO DE ITABIRITO, através do Almoxarifado Central de 
Medicamentos, endereço na Rua Francisco Del Rey, nº 55, Santa Efigênia - 
Itabirito - MG - CEP: 35.450-000. 
 

7.10 - MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
endereço na Avenida Santos Dumont 2216, Bairro Vale Verde, Mateus Leme. 
CEP:35.670-000, telefone (31) 3535-3990. 
 

7.11 – MUNICÍPIO DE ONÇA DO PITANGUI - através da Secretaria Municipal de 
Saúde, endereço na Rua José Feliciano da Silva, s/n- Centro- Onça de 
Pitangui. Cep: 35.655.000, telefone (31) 3273-1133. 
 

7.12 – MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS -  ALMOXARIFADO MATERIAIS 
MÉDICOS: Endereço:Frei Lourenço, 89, Providência, Pará de Minas-MG, 
CEP: 35661-170. 
 

7.13 MUNICÍPIO DE RIO MANSO, através da Secretaria Municipal de Saúde, 

endereço na rua Alderico Marques, nº 150, Nova Cachoeira – Rio 
Manso - MG, telefone (31) 3573 1123.  

8. DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DESTA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

 
8.1 DA CONVOÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO 

 
8.1.1 - A critério da ICISMEP, a Gestão e Logística (Logística) poderá 

convocar os proponentes classificados para, no prazo de 03 (três) 
dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, 
assinar a Ata de Registro de Preço. 

 
8.1.2 - A Ata de Registro de Preços não obriga a ICISMEP a firmar a 

contratação, podendo realizar licitação específica para aquisição de 
um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em 
que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro de preços 
terá preferência. 
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8.1.3 – A ICISMEP avaliará o mercado constantemente, promovendo as 
negociações necessárias ao ajustamento do preço. 

 
8.1.4 - Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado 

no mercado, a ICISMEP negociará com o FORNECEDOR sua 
redução, sob pena de cancelamento do seu registro. 

 
8.1.5 - O fornecedor, antes de receber a Autorização de Fornecimento, 

poderá requerer a ICISMEP, por escrito, o cancelamento do registro, 
se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado ou por outro 
motivo superveniente, devendo apresentar documentação 
comprobatória do fato alegado, ressalvada a possibilidade de 
equilíbrio econômico-financeiro, nos termos da alínea “d” do inciso II 
do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
8.1.6 - Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará 

exonerado da aplicação de penalidade. 
 
8.1.7 - Cancelado o registro, a ICISMEP poderá convocar os demais 

fornecedores, na ordem de classificação, possibilitando igual 
oportunidade de negociação. 

 
8.1.8 - Não havendo êxito nas negociações e não existindo mais preços 

registrados, a ICISMEP procederá à revogação da Ata de Registro 
de Preços, relativamente ao item que restar frustrado. 

 
8.2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO 

 
8.2.1 - A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza 

empregatícia ou de responsabilidade entre a ICISMEP e os agentes, 
prepostos, empregados ou demais pessoas do FORNECEDOR 
designadas para a execução do objeto, sendo o FORNECEDOR o 
único responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes 
das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou 
contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, 
previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 
 

8.2.2 - O FORNECEDOR guardará e fará com que seu pessoal guarde 
sigilo sobre dados, informações e documentos fornecidos pela 
ICISMEP ou obtidos em razão da execução do objeto contratado, 
sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos. 
 

8.2.3 – Nenhum acréscimo de quantitativo poderá ser efetuado, inclusive o 
acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, nos 
termos do §1º do art. 12 do Decreto 7.892/2013. 

 
8.2.4 – A ICISMEP reserva para si também o direito de não aceitar ou 

receber qualquer produto em desacordo com o previsto no Termo de 



 

 

Referência ou em desconformidade com as normas legais ou 
técnicas pertinentes ao objeto. 

 
8.2.5 - O FORNECEDOR não poderá subcontratar total ou parcialmente a 

atividade que constitua objeto da presente ata sem a concordância 
da ICISMEP, manifestada após o reconhecimento da ocorrência de 
motivo justificado e formalizado por termo aditivo, através do qual se 
mantenha a integral responsabilidade do mesmo FORNECEDOR 
pela entrega dos materiais correspondentes. 

 
8.3 - DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO 

 
8.3.1 - O acompanhamento e a fiscalização da aquisição, assim como a 

conferência qualitativa e quantitativa dos produtos entregues, serão 
realizados pela Gestão e Logística (Logística) da ICISMEP. 

 
8.3.2 - A Gestão e Logística (Logística) atuará como gestor e fiscalizador 

da execução do objeto contratado. 
 
8.3.3 - O recebimento, o controle e a conferência dos produtos serão 

feitos pela Gestão e Logística (Logística) da ICISMEP, a qual 
atestará, por servidor devidamente identificado, no documento fiscal 
correspondente, a entrega dos produtos nas condições exigidas, 
inclusive quanto ao quantitativo contratado, constituindo tal 
confirmação requisito suplementar para a liberação dos pagamentos 
ao FORNECEDOR. 

 
8.3.4 - A Gestão e Logística (Logística) da ICISMEP comunicará ao 

FORNECEDOR qualquer irregularidade encontrada na execução do 
objeto, fixando-lhe prazo para corrigi-la. 

8.3.5 - A Gestão e Logística (Logística) da ICISMEP expedirá atestado de 
inspeção dos produtos, que servirá como instrumento de avaliação 
do cumprimento das obrigações e constituirá documento 
indispensável para a liberação dos pagamentos. 

 
8.3.6 - O FORNECEDOR é obrigado a assegurar e facilitar o 

acompanhamento e a fiscalização da contratação pela ICISMEP, 
bem como permitir o acesso a informações consideradas 
necessárias pela Gestão e Logística (Logística). 

 
8.3.7 – A ICISMEP não se responsabilizará por contatos realizados com 

setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, 
expressamente, nesta Ata de Registro de Preços. 

 
8.3.8 - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não 

excluem nem reduzem a responsabilidade do FORNECEDOR pelo 
correto cumprimento das obrigações decorrentes da contratação. 



 

 

 
8.3.9 - O FORNECEDOR deverá providenciar a imediata correção de 

deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela ICISMEP 
referentes às condições firmadas na presente Ata. 

 
8.3.10 - A Gestão e Logística (Logística) da ICISMEP deverá realizar a 

verificação qualitativa do objeto executado, consoante às condições 
contratadas. 

 
8.3.11 - Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado na Ata de 

Registro de Preços para a contratação, a ICISMEP, não poderá 
efetuar nenhum acréscimo de quantitativo, inclusive o acréscimo de 
que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, nos termos do §1º do 
art. 12 do Decreto 7.892/2013. 

 
8.4 - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 

 
8.4.1 - O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado 

a ICISMEP, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou 
omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída 
ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento 
exercido pela ICISMEP, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a 
ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais 
penalidades previstas na licitação.  
 

8.4.2 - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, 
despesa, custo, obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado 
pela ICISMEP, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento 
deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigações a ela atribuídas 
contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não 
se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela 
ICISMEP a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, 
tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros. 

 
8.4.3 - Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou 

ao cumprimento de obrigações definidas como de responsabilidade 
do FORNECEDOR for apresentada ou chegar ao conhecimento da 
ICISMEP, este comunicará ao FORNECEDOR por escrito para que 
tome as providências necessárias à sua solução, diretamente, 
quando possível, o qual ficará obrigado a entregar a ICISMEP a 
devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida 
administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, 
no prazo que lhe for assinado. As providências administrativas ou 
judiciais tomadas pelo FORNECEDOR não a eximem das 
responsabilidades assumidas perante a ICISMEP, nos termos desta 
cláusula. 

 



 

 

8.4.4 - Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou 
despesas que venham a ser exigidas da ICISMEP, nos termos desta 
cláusula, deverão ser pagas pelo FORNECEDOR, 
independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de 
ressarcimento a ICISMEP, mediante a adoção das seguintes 
providências: 

 
a) dedução de créditos do FORNECEDOR; ou 
 
b) medida judicial apropriada, a critério da ICISMEP. 

 
8.5 – DO FATURAMENTO 

 
8.5.1 Os empenhos, autorizações de fornecimento e notas fiscais 

deverão ser emitidos em nome da CONTRATADA, no CNPJ dos 
documentos apresentados na licitação, que consta no preâmbulo 
desta Ata de Registro de Preços. 

 
8.5.1.1 – Caso a CONTRATADA tenha apresentado na licitação os 

documentos da Matriz e da Filial, para efeitos de faturamento será 
considerado o CNPJ da Filial. 

 
8.6 - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

8.6.1 – A ICISMEP pagará ao FORNECEDOR o valor correspondente ao 
quantitativo dos produtos efetivamente realizados, nas condições 
estipuladas no Edital, seus anexos e nesta Ata, de acordo com os 
preços registrados no item 05, condicionado à atestação expedida 
pela Gestão e Logística (Logística). 
 

8.6.2 - O pagamento decorrente da concretização do objeto será efetuado 
pela ICISMEP, após a comprovação da entrega do objeto nas 
condições exigidas, mediante atestação da Gestão e Logística 
(Logística) e apresentação dos documentos fiscais atualizados, no 
prazo de até 30 (trinta) dias. 

8.6.3 - A nota fiscal será emitida pelo FORNECEDOR em inteira 
conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente 
as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das 
retenções tributárias e/ou previdenciárias. 

8.6.3.1 - Deverá constar na nota fiscal: N° do PL, n° do Pregão, n° 
da Ata de Registro de Preço e n° da Autorização de 
Fornecimento. 

8.6.4 – A ICISMEP, identificando quaisquer divergências na nota 
fiscal/fatura, deverá devolvê-la ao FORNECEDOR para que sejam 
feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado para 



 

 

pagamento será contado somente a partir da 
reapresentação/substituição do documento, desde que devidamente 
sanado o vício. 

8.6.5 - Os pagamentos devidos pela Instituição serão efetuados por meio 
de depósito ou transferência eletrônica em conta bancária a ser 
informada pelo FORNECEDOR, preferencialmente do Banco do 
Brasil, ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser 
convencionada entre as partes, vedando-se o pagamento através de 
boleto bancário. 

8.6.6 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação por parte do FORNECEDOR, seja 
relativa à execução do objeto, seja quanto à documentação exigida 
para a liberação dos pagamentos, sem que isso gere direito a 
alteração de preços, correção monetária, compensação financeira 
ou interrupção na execução do objeto. 

8.6.7 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente 
indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados 
do FORNECEDOR. 

8.6.8 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, o 
FORNECEDOR dará a ICISMEP plena, geral e irretratável quitação 
da remuneração referente ao fornecimento nela discriminado, para 
nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 

8.6.9 - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela 
CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de 
juros simples. 

8.6.9.1 - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I 
x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = 
Números de dias entre a data prevista para o pagamento e 
a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação 
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em 
atraso. 

8.7 - DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE 
PREÇOS 

8.7.1 - O preço registrado será suspenso nos seguintes casos: 

8.7.1.1 - Quando o fornecedor, convocado para a contratação, não 
apresentar documentação de habilitação regular nos 
termos do Edital: suspensão até a comprovação da 
regularização, se não for caso de reincidência; 



 

 

8.7.1.2 - Quando o fornecedor, convocado para executar o objeto, 
não tiver condições de executá-lo parcial ou totalmente: 
suspensão de 90 (noventa) dias, contados da data da 
convocação, se não for caso de reincidência e o fornecedor 
tiver comunicado a ICISMEP, em tempo hábil, os motivos 
da sua impossibilidade, permitindo a convocação do 
fornecedor seguinte. 

8.7.2 - O preço registrado será cancelado nos seguintes casos: 

8.7.2.1 – Pela ICISMEP: 

a) o fornecedor não cumprir as exigências do Edital, salvo a hipótese 
de suspensão do subitem 8.7.1.1; 

b) o fornecedor não formalizar a contratação decorrente do registro de 
preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, 
salvo se aceita sua justificativa; 

c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato 
decorrente do registro de preços; 

d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto do 
contrato, decorrente do registro de preços, salvo a hipótese de 
suspensão do subitem 8.7.1.1;  

e) o fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese 
em que esses se tornarem superiores aos praticados pelo mercado; 
 
f) por razões de interesse público; 

g) na hipótese de reincidência de fato que tenha dado origem à 
suspensão; 
 
h) se todos os preços forem cancelados, hipótese em que se revogará 
a presente Ata de Registro de Preços. 

 
8.7.2.2 - Pelo FORNECEDOR: 

a) mediante solicitação por escrito, antes de ser convocado por meio 
da Autorização de Fornecimento, comprovando estar impossibilitado de 
cumprir as exigências desta Ata; 

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior. 

 
8.7.3 - O cancelamento ou a suspensão, pela ICISMEP, de preço 

registrado, será precedido do contraditório e da ampla defesa. 
 



 

 

8.7.4 - A comunicação do cancelamento de preço registrado será 
formalizada pela ICISMEP e publicada no Órgão Oficial do Município 
de Betim e em seu sítio oficial na internet, juntando-se comprovante 
nos autos do presente registro de preços. 

 
8.8 - DAS MULTAS E PENALIDADES 

8.8.1 - Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Instituição e será 
descredenciada do cadastro de fornecedores da ICISMEP, se 
existente, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla 
defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral da Ata e da aplicação de 
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para 
contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

8.8.1.1 - Apresentar documento falso; 

8.8.1.2 - Retardar a execução do objeto; 

8.8.1.3 - Falhar na execução da ata; 

8.8.1.4 - Fraudar na execução da ata; 

8.8.1.5 - Comportar-se de modo inidôneo; 

8.8.1.6 - Declaração falsa; 

8.8.1.7 - Fraude fiscal. 

8.8.2 - Para os fins da Subcondição 8.8.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos 
como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 
8.666/93. 

8.8.3 - Para condutas descritas nos itens. 8.1.1, 8.8.1.4, 8.8.1.5, 8.8.1.6 e 
8.8.1.7 será aplicada multa de no máximo 30% do valor da Ata. 

8.8.4 - Para os fins dos itens 8.8.1.2 e 8.8.1.3, além de outras sanções 
previstas na Ata, podem ser aplicadas ao FORNECEDOR, garantida 
prévia defesa, multas na forma que se segue: 

 

8.8.4.1 Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de 
atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 
cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º 
(trigésimo) dia, calculados sobre o valor da Ordem de 
Serviço, por ocorrência; 

8.8.4.2 - Multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da 
prestação de serviço/fornecimento não realizado, a partir 



 

 

do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo 
para cumprimento das obrigações, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos 
constantes do instrumento desta Ata, ou entrega de objeto 
com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso 
a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora 
das especificações contratadas, hipótese em que poderá 
ser declarada a inexecução total da Ata; 

8.8.4.3 - Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor de todas 
as Notas de Empenho expedidas ao fornecedor, em caso 
de descumprimento sistemático e reiterado de obrigações 
assumidas em Ata que comprometam a prestação dos 
serviços, hipótese em que poderá ser declarada a 
inexecução parcial da Ata. 

8.8.5 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão 
ser aplicadas cumulativamente, após regular processo 
administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do 
contraditório e da ampla defesa. 

8.8.6 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, 
será descontado dos pagamentos devidos pela ICISMEP. 

8.8.6.1 – Na hipótese de inexistir garantia contratual ou os valores 
devidos da garantia forem insuficientes, fica o FORNECEDOR 
obrigado a recolher a importância devida no prazo de 10 (dez) 
dias, contado da comunicação oficial. 

8.8.6.2 – Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte 
para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no 
prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da 
INSTITUIÇÃO. 

8.8.7 - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido 
pelo FORNECEDOR à INSTITUIÇÃO, este será encaminhado para 
inscrição em dívida ativa. 

8.8.8  - As multas e penalidades previstas nesta Ata de Registro de 
Preços não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento 
não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela reparação de 
eventuais danos, perdas ou prejuízos causados a ICISMEP por atos 
comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 

9 DAS OBRIGAÇÕES DA ICISMEP 

9.8 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de 
preços registrados, por meio da sua Gestão e Logística (Logística), para fins 



 

 

de adequação às novas condições de mercado, bem como procedimentos 
administrativos para a aplicação de penalidades. 

9.9 - Acompanhar a evolução dos preços de mercado por meio da sua Gestão e 
Logística (Logística), com a finalidade de verificar sua compatibilidade com 
aqueles registrados na Ata. 

9.10 - Acompanhar e fiscalizar por meio da sua Gestão e Logística (Logística), o 
cumprimento das condições ajustadas na presente Ata sob os aspectos 
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas 
por parte do FORNECEDOR. 

9.11 - Pagar os valores contratados pelos bens efetivamente entregues no prazo e 
nas condições contratuais. 

10 DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

10.8 - Responder, integral e exclusivamente, por todos os danos e prejuízos de 
qualquer natureza causados direta ou indiretamente por seus empregados, 
representantes ou prepostos, aos bens da ICISMEP ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento pela ICISMEP. 

 
10.9 - Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que a 

ICISMEP for compelido a responder por força da futura contratação, incluindo 
despesas judiciais e honorários advocatícios. 

 
10.10 - Indicar um Preposto, preferencialmente um membro efetivo de seu quadro 

de pessoal, com plenos poderes para representá-la, administrativa e 
judicialmente, assim como decidir acerca de questões relativas à execução do 
objeto, e atender aos chamados da ICISMEP, inclusive em situações de 
urgência e fora do horário normal de expediente. 

 
10.11 - Comparecer a ICISMEP, sempre que solicitado, por meio do Preposto, no 

prazo de 24 (vinte quatro) horas da convocação para esclarecimento de 
quaisquer problemas relativos ao objeto licitado. 

 
10.12 - Substituir, a pedido da ICISMEP, o Preposto que não esteja exercendo os 

encargos de sua função de forma satisfatória. 
 
10.13 - Comunicar imediatamente a ICISMEP qualquer irregularidade ou dificuldade 

que impossibilite a execução do objeto contratado. 
 
10.14 - Efetuar a substituição, reparação ou reposição dos produtos rejeitados pela 

Gestão e Logística (Logística), nas hipóteses de desconformidade com as 
especificações constantes do Termo de Referência, defeitos ou imperfeições, 



 

 

em no máximo 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da solicitação de 
substituição. 

 
10.15 - Efetuar a substituição dos produtos, quando comprovada a existência de 

problemas cuja verificação só tenha ocorrido após seu fornecimento. 
 
10.16 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 

constatadas pela ICISMEP referentes às condições firmadas na presente Ata. 
 
10.17 - Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

publicação da presente Ata. 
 
10.18 - Cumprir os prazos estipulados, observar, atender e respeitar a legislação 

aplicável, bem como fornecer e garantir a qualidade dos produtos, 
preservando a ICISMEP de qualquer demanda ou reivindicação que seja de 
sua responsabilidade. 

 
10.19 - Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 

habilitação exigidas no Edital, devendo comunicar a ICISMEP, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção de contrato 
decorrente desta Ata. 
 

10.20 Para os itens Equipo de PVC para bomba de infusão e Equipo fotossensível 
para bomba de infusão, deverá ser fornecido, em caráter de comodato, 01 
(uma) bomba de infusão, para cada 10 (dez) equipos para administração de 
soluções parenterais fornecidos.  

 
10.20.1 As manutenções corretivas e preventivas dos equipamentos em 

comodato, inclusive o transporte dos equipamentos para as 
manutenções, são por conta da detentora do preço, sem nenhum 
ônus adicional à ICISMEP.  

 
10.20.1.1 As manutenções preventivas deverão ser previamente 

agendadas com o setor de Manutenção da Instituição; 
 
10.20.1.1.1  em caso de necessidade de manutenção corretiva, 

o setor de Manutenção da Instituição fará o 
chamado, através de contatos que a detentora do 
preço deverá disponibilizar, aonde deverá ser 
atendido no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas e, havendo necessidade de retirada de 
qualquer equipamento para a manutenção corretiva, 
a detentora do preço deverá substituir o equipamento 
dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
inicialmente estabelecido.  
 



 

 

10.21 A detentora do preço deverá fornecer à ICISMEP 01 (um) monitor de 
glicemia para cada 40 (quarenta) unidades de tiras de glicemia 
compradas. 

 
10.21.1 Os monitores deverão ser fornecidos com bateria;  

 
10.21.2 Os equipamentos ficarão em regime de comodato enquanto 

houver necessidade da Instituição ou até que se finde a Ata de 
Registro de Preço; e, em caso de mau funcionamento em 
quaisquer dos equipamentos, a detentora do preço deverá fazer a 
sua substituição em até 02 (dois) dias úteis, sem nenhum ônus a 
Instituição. 

11 DAS IMPUGNAÇÕES AOS PREÇOS REGISTRADOS 

11.21 - Impugnação aos preços registrados, em razão da incompatibilidade destes 
com os preços praticados no mercado, poderá ser interposta por qualquer 
cidadão, durante a vigência desta Ata, devendo atender aos seguintes 
requisitos de admissibilidade: 

 
11.21.1 - Ser protocolizada na ICISMEP, situado na Rua São Jorge, n° 135, 

Bairro Brasiléia, Betim (MG), CEP 32600-284; 
 
11.21.1.1 – A ICISMEP não se responsabilizará por impugnações 

endereçadas via postal ou por outras formas entregues em 
locais diversos do mencionado no item acima e que, por 
isso, não sejam protocolizadas na vigência da Ata de 
Registro de Preços. 
 

11.21.2 - Ser dirigida à Gestão e Logística (Logística), setor gerenciador desta 
Ata, que, cumpridos os requisitos de admissibilidade, decidirá a 
respeito, devendo, uma vez comprovada a procedência do pedido, 
tomar conforme o caso, as medidas cabíveis;  
 
11.21.2.1 – A decisão da Gestão e Logística (Logística) será enviada 

ao impugnante via correio eletrônico. 
 

11.21.3 - Conter o número da Ata de Registro de Preços a qual se refere, com 
a descrição do objeto e a identificação do(s) item(s) cujo(s) preço(s) 
esteja(m) sendo impugnado(s); 
 

11.21.4 - Conter o nome completo, a qualificação, cópia do documento de 
identidade e do Cadastro de Pessoa Física e o endereço do 
impugnante; 

 
11.21.5 - Conter provas da incompatibilidade do preço impugnado, por meio 

de pesquisa atualizada do mercado. 



 

 

12 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

12.21 - Os fornecedores deverão observar os mais altos padrões éticos durante o 
processo licitatório e a execução do contrato, estando sujeitas às sanções 
previstas na legislação brasileira. 

 
12.22 - Os fornecedores devem observar e fazer observar, inclusive por seus 

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética 
durante a execução do objeto da presente Ata. 
 
12.22.1 - Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas: 

 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação 
de servidor público no processo de licitação ou na execução de 
contrato; 

 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o 

objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de 
contrato; 

 
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois 

ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou 
prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 

 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 
participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato; e 

 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do 
organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) 
atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de 
o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 
12.22.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo 

financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este 
organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo 
se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 
licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

 



 

 

12.22.3 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA 
concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser 
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo 
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam 
inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, 
contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

13 DO FORO 

 
13.21 - Fica eleito o foro da Comarca de Betim, Estado de Minas Gerais, para dirimir 

eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de 
Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, 
por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 
E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata 
de Registro de Preços em 01 (uma) via, juntamente com 02 (duas) 
testemunhas. 
 

EUSTÁQUIO DA ABADIA AMARAL 
SUPERINTENDENTE GERAL DA 

ICISMEP  
 

REPRESENTANTE DO FORNECEDOR 
 

 
TESTEMUNHAS: 
1 - ____________________________ 
Nome Completo: 
Carteira de Identidade: 
CPF: 
 
 
 
 
2 - _____________________________ 
Nome Completo: 
Carteira de Identidade: 
CPF: 



 

 

ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
QUANTITATIVO POR ÓRGÃO PARTICIPANTE 
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1 
Bromazepam 3mg - 
Comprimido/Cápsula/
Drágea  

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

          
100
0 

100
0 

          
3000

0 
150.00

0 
2500

0 
  

500
0 

        4000   
216.00

0 
108000

0 
1.296.00

0 

2 
Bromazepam 6mg - 
Comprimido/Cápsula/
Drágea 

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

      3500   
100
0 

100
0 

          
3000

0 
      

500
0 

        
1000

0 
  50.500 252500 303.000 

3 
Bromocriptina 2,5mg - 
Comprimido/Cápsula/
Drágea 

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

  2.800                             
100
0 

            3.800 19000 22.800 

4 

Cetamina, cloridrato 
50mg/ml, solução 
injetável, Ampola de 
2ml 

Ampola   300   120     
200
0 

      150     100                   2.670 13350 16.020 

5 

Cetamina, cloridrato 
50 mg/ml - Solução 
Injetável - 
ampola/frasco ampola 
10 ml  

Frasco       120     
200
0 

                                2.120 10600 12.720 

6 
Clobazam 10mg - 
Comprimido/Cápsula/
Drágea  

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

  3.000       
200
0 

100
0 

300
0 

    3.000           
300
0 

          3000 18.000 90000 108.000 

7 

Clordiazepóxido 25mg 
- 
Comprimido/Cápsula/
Drágea  

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

            
100
0 

                  
100
0 

            2.000 10000 12.000 

8 

Desvenlafaxina, 
Succinato 100mg - 
Comprimido/Cápsula/
Drágea 

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

      600     
100
0 

                                1.600 8000 9.600 

9 

Dextrocetamina, 
cloridrato 50mg/ml, 
solução injetável, 
ampola de 2ml  

Ampola 250 600   120     
100
0 

                                1.970 9850 11.820 



 

 

10 
Dissulfiram 250mg - 
comprimido/cápsula/dr
ágea  

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

  
10.00

0 
            

        
9.000  

                            19.000 95000 114.000 

11 

Fenitoína sódica 
50mg/ml, solução 
injetável, ampola de 
5ml  

Ampola   
50.00

0 
100 1000   500 

300
0 

300 
        

2.000  
12.000 2.000   1000 1.500 500 4.000 100 300   400 1.000 200 1300 81.200 406000 487.200 

12 

Fentanila citrato 
0,05mg/ml - Solução 
injetável - Frasco 
ampola 10ml 

Frasco 
234
0 

65.00
0 

50 2500     
600
0 

200   6.000       500 200 1.500           50 500 84.840 424200 509.040 

13 
Halotano 100% - 
solução inalante - 
Frasco 100 ml 

Frasco             20                                 20 100 120 

14 

Imipramina, cloridrato 
10mg - 
Comprimido/Cápsula/
Drágea 

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

  
20.00

0 
                    

3000
0 

        
5000

0 
    

30.00
0 

    
130.00

0 
650000 780.000 

15 

Imipramina, pamoato 
75mg - 
Comprimido/Cápsula/
Drágea  

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

      500         
      

12.00
0  

              
200
0 

3000
0 

          44.500 222500 267.000 

16 
Isoflurano 1ml/ml, 
solução para inalação, 
Frasco de 240ml  

Frasco 12 70   20     20                                 122 610 732 

17 

Metilfenidado, 
cloridrato 10mg - 
Comprimido/Cápsula/
Drágea 

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

  
15.00

0 
  

1500
0 

100
0 

    
200
0 

  
200.00

0 
30.00

0 
  5000 35.000 5000 

30.00
0 

300
0 

  
100
0 

1.500     
4000

0 
383.50

0 
191750

0 
2.301.00

0 

18 

Metilfenidado, 
cloridrato 20mg - 
Comprimido/Cápsula/
Drágea  

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

      800       
200
0 

        5000   1000   
300
0 

            11.800 59000 70.800 

19 

Metilfenidado, 
cloridrato 30mg - 
Comprimido/Cápsula/
Drágea 

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

      800                 5000   500                 6.300 31500 37.800 

20 

Metilfenidado, 
cloridrato 36mg - 
Comprimido/Cápsula/
Drágea 

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

                        5000   1000                 6.000 30000 36.000 

21 

Metilfenidado, 
cloridrato 54mg - 
Comprimido/Cápsula/
Drágea 

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

                        5000   1000                 6.000 30000 36.000 

22 

Morfina, cloridrato 
0,2mg/ml - solução 
injetável - Ampola de 
1ml  

Ampola 50     300     
700
0 

              100                 7.450 37250 44.700 



 

 

23 
Morfina cloridrato 
1mg/ml, solução 
injetável - ampola 2ml  

Ampola   5.000         
300
0 

                            50 1200 9.250 46250 55.500 

24 

Morfina, cloridrato 
1mg/ml - Solução 
injetável - Embalagem 
estéril - Ampola de 
2ml 

Ampola             
300
0 

                              1200 4.200 21000 25.200 

25 

Morfina, sulfato 10mg 
- 
Comprimido/Cápsula/
Drágea 

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

          300         1.000                   5.000   
1000

0 
16.300 81500 97.800 

26 

Nortriptilina, cloridrato 
10mg - 
Comprimido/Cápsula/
Drágea  

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

  
72.00

0 
        100     

260.00
0 

30.00
0 

3.00
0 

1500
0 

      
100
0 

    
15.00

0 
15.00

0 
  7000 

418.10
0 

209050
0 

2.508.60
0 

27 

Oxcarbazepina 300mg 
- 
comprimido/cápsula/dr
ágea  

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

  
10.00

0 
300
0 

3000   
100
0 

100
0 

      2.000       1000   
500
0 

        8000   34.000 170000 204.000 

28 

Oxcarbazepina 600mg 
- 
comprimido/cápsula/dr
ágea  

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

  3.000   2500             2.000       1000   
500
0 

            13.500 67500 81.000 

29 
Periciazina 1% - 
Frasco 20ml 

Frasco   1.000               6.000                     100     7.100 35500 42.600 

30 
Periciazina 4% - 
Frasco 20ml  

Frasco   4.000   1500         
        

2.400  
12.000 1.000       500           200     21.600 108000 129.600 

31 
Petidina cloridrato 
50mg/ml - solução 
injetável - Ampola 2 ml 

Ampola   6.000 20 250     
200
0 

400   10.000 200   1000 500 100 1.000   300   300 1.500 100 300 23.970 119850 143.820 

32 
Pregabalina 150mg - 
Comprimido/Cápsula/
Drágea 

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

      2500   600         3.000       500   
200
0 

            8.600 43000 51.600 

33 

Sertralina, cloridrato 
25mg - 
Comprimido/Cápsula/
Drágea 

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

            
500
0 

                  
500
0 

            10.000 50000 60.000 

34 

Trazodona, cloridrato 
150mg - 
Comprimido/Cápsula/
Drágea 

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

          
100
0 

500
0 

      1.000                         7.000 35000 42.000 

35 
Valproato de sódio 
200mg/ml - Frasco 
40ml  

Frasco     200 200   300                 100     
1200

0 
          12.800 64000 76.800 

36 
Vigabatrina 500mg - 
Comprimido/Cápsula/
Drágea 

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

  3.000         
500
0 

                      
100
0 

        9.000 45000 54.000 



 

 

37 

Zolpidem, 
hemitartarato 10mg - 
Comprimido/Cápsula/
Drágea 

Comprimido/Cápsula/Drá
gea 

          
100
0 

500
0 

      500           
100
0 

            7.500 37500 45.000 

38 

Zuclopentixol, 
decanoato 200mg/mL 
- Solução injetável - 
Ampola 1ml 

Ampola       100                                       100 500 600 

 
 
 
 

 


