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 EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017 

 

PROCESSO Nº08 /2017. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM; 

DATA: 20/04/2017 

HORÁRIO: 07:30 h 

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Rua Cônego Nicodemos, 17 – Centro – Água Branca – AL. 

 

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICRO EMPREENDEDORES 

INDIVIDUAIS – MEI, MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP. 

 

 

A Prefeita do Município de Água Branca- AL, mediante o Pregoeiro designado pela  

Portaria nº 014, de 14 de janeiro de 2017, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e 

local, acima indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por lote, 

no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 

situada na Rua Cônego Nicodemos, 17– Centro – Água Branca – AL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente à Lei 10.520/2002; Decreto nº 1.424/2003; Lei 

Complementar 123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014, e subsidiariamente, às normas da Lei 8.666/93 e suas 

modificações, que regulamentam a licitação na modalidade Pregão. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 O presente pregão tem por objeto a Contratação de empresa especializada para o           fornecimento de 

medicamentos e correlatos destinados a Secretaria de Saúde do município de Água Branca – AL nas quantidades e 

especificações contidas no ANEXO I deste Edital. 

 

1.2.     Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos da seguinte forma:  

 

1.2.1. Cota Principal – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, 

destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital;  

 

1.2.2. Cota Reservada – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado 

à participação exclusiva das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da sua 

participação na cota principal. 

 

2. DOS ANEXOS 

 

2.1 São partes integrantes deste Edital: 

 

ANEXO I – Termo de Referencia 

ANEXO II - Modelo de declaração de cumprimento do edital, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 

17/07/2002; 

ANEXO III – Modelo Declaração relativa  ao  trabalho  de  menores,  nos  termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99); 

ANEXO IV – Modelo de proposta; 

ANEXO V – Modelo de Credenciamento; 

ANEXO VI – Modelo de Declaração de fato impeditivo; 

ANEXO VII – Minuta de Contrato 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências inclusive quanto à 

documentação, constantes neste Edital e seus anexos; 

 

3.1.1 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas; 
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3.1.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 

3.1.2.1 Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

 

3.1.2.2 Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta 

tenham sido declaradas inidôneas; 

 

3.1.2.3 Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição, e sejam controladoras, 

coligadas ou subsidiárias entre si; 

 

3.1.2.4 Estrangeiras que não funcionem no País. 

 

3.1.2.5 As microempresas ou empresas de pequeno porte, para se utilizarem dos benefícios introduzidos pela Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão comprovar sua condição através da apresentação de 

declaração. 

 

3.1.2.6 Para o LOTE 1 (Cota Principal) – os interessados que atendam aos requisitos deste edital;  

 

3.1.2.7. Para o LOTE 2 (Cota Reservada) – somente as empresas enquadradas como Micro Empreendedores 

Individuais – MEI, Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar n° 

123/2006. 

 

3.1.2.8 Para o LOTE 3 (Cota Principal) – os interessados que atendam aos requisitos deste edital; 

 

3.1.2.9 Para o LOTE 4 (Cota Reservada) – somente as empresas enquadradas como Micro Empreendedores 

Individuais – MEI, Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar n° 

123/2006. 

 

3.1.2.10 Para o LOTE 5 (Cota Principal) – os interessados que atendam aos requisitos deste edital;  

 

3.1.2.11 Para o LOTE 6 (Cota Reservada) – somente as empresas enquadradas como Micro Empreendedores 

Individuais – MEI, Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar n° 

123/2006. 

 

3.1.2.12 Para o LOTE 7 (Cota Principal) – os interessados que atendam aos requisitos deste edital; 

 

3.1.2.13 Para o LOTE 8 (Cota Reservada) – somente as empresas enquadradas como Micro Empreendedores 

Individuais – MEI, Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar n° 

123/2006. 

  
3.1.2.14 Para os lotes das Cotas Principais, os licitantes enquadrados na condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, que pretender utilizar-se das prerrogativas asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão 

apresentar declaração de atendimento aos requisitos do artigo 3º da Lei mencionada.  

 

3.1.3. A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da microempresa ou empresa 

de pequeno na Cota Principal do processo licitatório, porém será considerada como desistência da empresa do 

exercício das referidas prerrogativas. 

 

 3.1.3.1 Para os lotes de Cota Reservada, os licitantes deverão declarar a condição de Microempresa – ME ou 

Empresa de Pequeno Porte – EPP, como condição para o exercício do benefício à referida cota. 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que, 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por 

sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou 

outro documento equivalente. 

 

4.2 O credenciamento deverá ser feito por meio de instrumento público ou particular com firma reconhecida, 

outorgando poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar, em nome do proponente, todos os demais atos 
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pertinentes ao certame. Nos casos de sócio-proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

4.3 As procurações referidas no sublote acima, (instrumento público ou  

particular de procuração) deverão ser assinadas e ter as suas firmas reconhecidas comprovadamente por quem possua 

inquestionáveis poderes de outorga, devendo fazer prova disso o Contrato Social ou o Estatuto Social, chancelado 

pela Junta Comercial devidamente autenticado; 

 

4.4 O Pregoeiro deixa claro que não será disponibilizada aos licitantes, cópia xerografada de qualquer dos 

documentos solicitados. Toda a documentação mencionada nos itens acima deverá ser apresentada em via a ser 

disponibilizada de forma definitiva a prefeitura municipal de Água Branca, sob pena de não credenciamento. 

 

5. DA  APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  E AMOSTRAS 

 

5.1 A Proposta de Preços e os documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e hora, 

determinados, em 02 (dois) envelopes,  devidamente fechados e rubricados no fecho, e atender aos seguintes 

requisitos: 

 

a) Envelope A: Proposta de Preços 

 

b) Envelope B: Documento de Habilitação, composto pelos Documentos de  

Habilitação exigidos no item 8 deste Edital. 

 

ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

CNPJ: 

 

ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 

EDITAL DO PREGÃO Nº 07/2017 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

CNPJ: 

 

5.2 Os interessados deverão, após o credenciamento, apresentar declaração dando ciência de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação, conforme previsto no inciso VII do artigo 4º da Lei 10.520/2002. A mesma 

deverá ser entregue em separado dos envelopes de “Proposta” e “Documentação”, modelo Anexo II; 

 

5.3 Na Proposta de Preços, deverá : 

 

5.3.1 Constar 01(uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às 

expressões técnicas de  uso corrente, redigida com clareza sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 

devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente (Anexo 

IV). 

 

5.3.2 Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-

mail), para contato, bem como: nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na 

empresa, para fins de assinatura do contrato; 

 

5.3.3 Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca, e prazo de entrega do material não superior a 

05 dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato ou instrumento equivalente; 

 

5.3.4 Conter prazo de validade da proposta não inferior a 60(sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação. 

 

5.3.5 Prazo de pagamento em até 30(trinta) dias úteis a partir da entrega do objeto mediante apresentação da 

notas fiscais e recibos respectivos. 
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5.3.6 Ser apresentada com cotação de preços definida no objeto deste Edital e seus anexos, em moeda corrente 

nacional (R$), expressos em algarismos e obrigatoriamente por extenso. Em caso de divergência entre os valores 

expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último; 

 

5.3.7 No preço unitário e global dos itens da proposta em caso de divergência, entre os valores unitários e totais 

serão considerados os primeiros e, entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado este último; 

 

5.3.8 Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e 

sem se limitar a: custos diretos e  indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 

trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

 

5.3.9 Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado; 

 

5.3.10 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, 

serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 

título, devendo os  a serem  fornecidos a Prefeitura Municipal de  Água Branca sem ônus adicionais; 

 

5.3.11 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos; 

 

5.3.12 O órgão fixa como preço máximo unitário, para aquisição do presente objeto, o termo de referência que 

estará em posse do pregoeiro durante a fase de lances do certame. 

 

5.3.13 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, 

sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. A apresentação da 

proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

6.1 A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preço de interesse do 

licitante e os documentos que a instruírem será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 

10.520/2002 e o Decreto nº 1.424/2003 e, subsidiariamente, com as normas da Lei 8.666/93 e suas modificações e em 

conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário já determinado; 

 

6.2 No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio de 

instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do inciso IV, artigo 11, do 

Anexo I do Decreto nº 1.424/2003, e para a prática dos demais atos do certame, conforme item 3 deste Edital. 

 

6.3 Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se 

início ao recebimento dos envelopes. 

 

6.4 Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua conferência e 

posterior rubrica. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

7.1 As propostas serão julgadas e a adjudicação será feita à proposta que apresentar o MENOR PREÇO POR 

ITEM e estiver de acordo com as normas deste edital. 

 

7.2 A proposta de preço para os itens deverá ser apresentada de acordo com modelo próprio (Anexo IV) 

redigido em língua portuguesa, digitada sem rasuras ou entrelinhas, em uma via, assinada a última folha e rubricadas 

as demais; 

 

7.3 Será proclamada pelo Pregoeiro a proposta de menor preço para o item definido neste Edital e seus Anexos, 

bem como, as propostas com preços até 10% superiores àquelas, ou as propostas das 03 (três) melhores ofertas, 

conforme disposto nos incisos VI e VII, do artigo nº 11, do Anexo I do  

Decreto nº 1.424/2003; 
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7.4 Aos proponentes proclamados conforme o item 7.3, será dada oportunidade para nova disputa por meio de 

lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes de cada item. 

 

7.5 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 

constantes no item 10 deste Edital; 

 

7.6 Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas das ofertas exclusivamente pelo critério de 

menor preço por lote; 

 

7.7 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira classificada, 

conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito; 

 

7.8 Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a tiver 

formulado, com base nos dados cadastrais, assegurado o direito de atualizar seus dados no ato ou conforme 

documentação apresentada na própria sessão, quando for o caso; 

7.9 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe 

adjudicado o objeto deste Edital e  seus anexos, pelo Pregoeiro; 

 

7.10 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro 

examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação até a apuração de uma proposta que atenda a todas as 

exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado os serviços, definidos no objeto 

deste Edital e seus Anexos; 

 

7.11 Identificada a proposta de menor preço, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente, para 

que seja obtido preço menor, qual seja, a aproximação do menor valor ofertado, ao valor estimado pela 

Administração Pública; 

 

7.12 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao 

final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a 

assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito; 

 

7.13 Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus 

Anexos, a Proposta será desclassificada; 

 

7.14 Não serão consideradas qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos. 

 

7.15. Após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das propostas até o momento, será 

assegurado às Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte o direito de preferência à contratação, observadas as 

seguintes regras: 

 

7.16. O pregoeiro convocará a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte detentora da melhor proposta 

dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até 10% (dez por 

cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente novo lance, inferior, ao melhor 

lance, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

 

7.17. Após a apuração da melhor proposta válida, já obedecidas as normas estabelecidas , serão asseguradas às 

Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte locais, ou seja, sediado no Município de Água Branca/AL, o direito 

de preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 

 

 7.18 O pregoeiro verificará se há alguma proposta de Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte sediadas no 

Município  cujo valor seja superior até 10% (dez por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente 

vencedor, e aceitará o valor ofertado como vencedor, mesmo estando acima do menor preço ofertado, aplicando 

tratamento diferenciado aos fornecedores locais, conforme estabelece o Art. 48, § 3 da Lei Complementar 147/2014, 

no intuito de cada vez mais impulsionar o desenvolvimento comércio local. 

 

 7.19. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, prorrogável por igual período, para a devida e necessária regularização.  

 

7.20. A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência do direito à contratação. 
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 7.21. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte 

regularizar sua documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote específico. O 

pregoeiro registrará em ata que todos os presentes ficam intimados a comparecer na data, horário e local informados 

para a retomada da sessão de pregão. 

 

 7.22 Se a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte não apresentar proposta de preços ou não atender às 

exigências de habilitação, o pregoeiro convocará as pequenas empresas remanescentes que estiverem na situação de 

empate prevista no subitem  

 

7.23 na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  

 

7.24 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte 

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.  

 

7.25 Caso não haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte dentro da situação de empate ou não ocorra a 

apresentação de novo lance ou não sejam atendidas às exigências documentais de habilitação, será declarado 

vencedor o licitante originalmente detentor da melhor oferta. 

 

7.26 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por 

Microempresa ou por Empresa de Pequeno Porte. 

 

8. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE B – DOCUMENTAÇÃO 

 

8.1 A licitante deverá apresentar declaração de que não possui em seus quadros de pessoal empregados com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei 

nº 9.854/99), ANEXO III. 

 

8.2 Proponente deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato que possa impedir a sua 

habilitação neste certame, conforme modelo Anexo VI: 

 

8.3 Todos os documentos necessários à habilitação (item 8) deverão ser apresentados em original ou por 

processo de cópia autenticada por meio de cartório competente. 

 

8.3.1 Registro comercial, no caso de Empresa Individual; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; Decreto de autorização, em se tratando de empresas 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. 

 

8.3.2 Certidão Conjunta de regularidade perante a Fazenda Nacional (Receita Federal do Brasil) e a Dívida Ativa 

da União (Procuradoria – Geral da Fazenda Nacional); 

 

8.3.3 Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela Caixa 

Econômica Federal; 

 

8.3.4 Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual; 

 

8.3.5 Certidão de Débitos com a Fazenda Municipal; 

 

8.3.6 Cartão CNPJ; 

 

8.3.7 Prova de regularidade relativa ao Ministério do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 

CNDT; 

 

8.3.8 Alvará de funcionamento emitido pelo órgão competente do município onde a empresa é sediada. 

 

8.3.9 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
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sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

 

8.3.10 Certidão negativa de dívida ativa emitida pela Procuradoria da Fazenda Estadual. 

 

8.3.11 Autorização de Funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de 

acordo com o disposto nos art. 1º e 2º da Lei 6.360/76. (exceto lotes VII e VIII, de correlatos). 

 

8.3.12 Autorização de Funcionamento Especial, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA, de acordo com o disposto nos art. 1º e 2º da Lei 6.360/76. (aplicável somente aos lotes de 

medicamentos controlados). 

 

8.3.13 Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal do exercício, conforme art. 21 da 

Lei nº 5.991/73. 

 

8.3.14 Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido pelo município de Água Branca. Salientamos que a 

comissão não emitirá CRC no dia da realização do certame. 

 

8.3.15 Atestado ou atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado que expressamente 

consignem a aptidão da licitante para desempenho satisfatório de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação; 

 

8.3.16 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica 

ou de execução patrimonial expedida no domicilio da pessoa física, com data de expedição não superior a 

30 (trinta) dias, quando não houver prazo de validade expresso no documento; 

 

8.3.17 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma da Lei, já exigíveis, 

certificados por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente, contendo 

Termo de Abertura, Encerramento e Registro no órgão competente, extraídos do livro Diário, comprovando 

a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados 

a mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a substituição por Balancetes e Balanços 

provisórios. As Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma 

da Lei, apresentarão cópias da publicação de: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do 

Exercício; Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos; Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido, incluída a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; e Notas Explicativas 

do Balanço, além de cópia da Ata da Assembleia Geral Ordinária de aprovação. As demais empresas 

apresentarão: Balanço Patrimonial registrado na Junta Comercial; Demonstração do Resultado do 

Exercício; e cópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro Diário, devidamente registrado na 

Junta Comercial. Nomeados, pelas licitantes, os valores do Ativo Circulante, do Realizável a Longo Prazo, 

do Passivo Circulante, do Exigível a Longo Prazo e do Patrimônio Líquido, a comprovação da boa situação 

financeira da empresa será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC) iguais ou maiores que 01 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: LG 

= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo SG = Ativo 

Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante; 

 

8.4 Disposições Gerais da Habilitação; 

 

8.4.1 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar também o decreto de 

autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

 

8.4.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 

requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

 

8.4.3 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste 

Edital e seus Anexos o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado; 

 

8.4.4 Documentos apresentados com a validade expirada, acarretarão na inabilitação do proponente. 
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9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

9.1 Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão, através de petições 

protocoladas, encaminhadas ao Pregoeiro, na sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua Cônego 

Nicodemos, 17 – Centro – Água Branca – AL. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição o prazo de vinte e quatro 

(24) horas. 

 

9.1.1 Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do certame. 

 

10. DOS RECURSOS 

 

10.1 Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os 

demais Licitantes desde logo intimados para apresentar as contra razões, em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

10.2 A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito de recurso e 

adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 

10.3 Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro terão efeito suspensivo (Art. 11 incisos XIX 

Anexo do Decreto 1.424 de 22.08.2003). 

 

10.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

10.5 A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em ata. 

 

10.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da Comissão Permanente 

de Licitação, da Prefeitura Municipal de Água Branca à Rua: Cônego Nicodemos, 17 – Centro – Água Branca – AL, 

nos dias úteis, no horário de 08h00min as 12h00min horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados 

por fax ou após terem vencidos os respectivos prazos legais. 

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 

na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo 

o direito prévio da citação e de ampla defesa, ficará impedido de  

licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto, perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

11.2 Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será 

convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, nos 

termos estabelecidos no art. 11, inciso XXIV do Decreto nº 1.424, de 22/08/2003. 

 

11.3 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, será aplicada a regra do inciso 

XXIV do artigo 11, do Decreto nº 1.424 de 22/08/2003. Sujeitando-se o licitante desistente às penalidades previstas, 

sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis; 

 

11.4 O descumprimento dos prazos fixados ou das especificações exigidas,  

ensejará a aplicação ao inadimplente de multa, garantida defesa prévia, no valor de 0,5% (meio) por cento por dia 

corrido, calculada sobre o valor do produto não entregue fora do prazo, ou ainda em desacordo com as especificações, 

até o limite de 15% (quinze) por cento; 

 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação correrão à conta da Funcional Programática / 

Elemento de Despesa  

       

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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Funcional Programática: 05.50.6001- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0040 – Material de Consumo 

 

Funcional Programática: 05.51.6002- Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0040 – Material de Consumo 

 

Funcional Programática: 05.51.6003- Bloco da Atenção Básica - PAB 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0040 – Material de Consumo 

 

Funcional Programática: 05.51.6004- Bloco da Atenção Básica - PFS 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0401 – Material de Consumo 

 

Funcional Programática: 05.51.6005- Bloco de Média e Alta Complexidade Ambiente Hospitalar – Teto Financeiro 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0402 – Material de Consumo 

 

Funcional Programática: 05.51.6006- Bloco da Atenção Básica - PACS 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0401 – Material de Consumo 

 

Funcional Programática: 05.51.6017- Bloco de Vigilância em Saúde – Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0403 – Material de Consumo 

 

Funcional Programática: 05.51.6019- Bloco de Atenção Básica - NASF 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0401 – Material de Consumo 

 

Funcional Programática: 05.51.6036- Bloco de Média e Alta Complexidade Ambiente Hospitalar - CAPS 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0402 – Material de Consumo 

 

Funcional Programática: 05.51.6041- Bloco de Atenção Básica - PMAQ 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0401 – Material de Consumo 

 

Elemento de despesa: – Material de Consumo. 

 

                   

13. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

13.1 Os quantitativos descritos no anexo I deste edital serão solicitados conforme necessidades da contratante, 

mediante autorização do Responsável designado pelo prefeito. 

 

13.2 O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações técnicas, prazos e 

condições  apontadas no termo de referencia anexa no  edital. 

 

13.3 Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo devera ser recolhido pela contratada no prazo de 72 

(setenta e duas) horas da comunicação pelo órgão. Após esse prazo, o órgão reserva-se o direito de enviar o objeto 

rejeitado á contratada, com frete a pagar, procedendo-se o cancelamento da ordem de compra e rescisão unilateral do 

contrato. 

 

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

14.1 O pagamento à licitante vencedora será efetuada em até 30 dias a partir da entrada da Nota Fiscal, 

devidamente atestada por quem de direito; 

 

14.2 Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha recolhido o valor de multa 

eventualmente aplicada; 

 

14.3 Havendo erro na fatura/nota fiscal/recibo, ou outra circunstância que desaprove liquidação, a mesma ficará 

pendente e o pagamento sustado, até que adjudicatória tome as medidas saneadoras necessárias; 

 

14.4 O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta – corrente da licitante vencedora, através 

de ordem bancária contra ao Banco do Brasil S/A, ou em qualquer entidade bancária indicada na proposta de preços, 
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devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá 

ser efetuado o crédito.. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1 O edital estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Água 

Branca, no preâmbulo deste edital; 

 

15.2 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do 

Contrato, independentemente de transcrição; 

 

15.3 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar no ato da sessão pública; 

 

15.4 Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Água Branca o direito de no interesse da Administração, anular 

ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 

legislação vigente; 

 

15.5 Após a homologação da licitação o licitante vencedor será convocado por escrito para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, retirar e devolver o instrumento contratual, na forma da minuta apresentada no Anexo VII, 

adaptado à proposta vencedora; 

 

15.6 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial, conforme 

dispõe a legislação vigente, no prazo de vinte dias, contados a partir da assinatura do Contrato; 

 

15.7 Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura 

Municipal de Água Branca não será em nenhum caso, responsável por esses custos, independente da condução ou do 

resultado do processo licitatório; 

 

15.8 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação; 

 

15.9 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 

 

15.10 O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato; 

 

15.11 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e 

local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário; 

 

15.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 

o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Água Branca; 

 

15.13 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde 

que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a 

realização da sessão pública de pregão. 

 

15.14 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato; 

 

15.15 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação; 

 

15.16 Os casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520/2002 e Lei 

Complementar n° 147/2014. 
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15.17 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, será o de Água Branca – AL, com exclusão de 

qualquer outro. 

 

 

Água Branca, AL, xx de  xxxxxxxx de 2017. 

 

 

 

 

Wendel de Sá Santos 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

Especificações e Quantitativos dos Objetos  

 

1. INTRODUÇÃO  
 

1.1. O presente Termo de Referência tem por escopo descrever os itens, especificações técnicas, quantitativos e 

demais condições gerais de atendimento, a fim de permitir o fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender 

a Secretaria Municipal de Saúde do município de Água Branca-AL, pela modalidade de licitação PREGÃO em sua 

forma presencial, de acordo com as normas: Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 

2002, Lei Complementar 123/2006 e demais normas aplicáveis à matéria.  

 

2. FINALIDADE  
 

2.1. Dar subsídios para permitir o fornecimento de medicamentos e correlatos que viabilizará a contratação de 

pessoa jurídica para fornecimento dos bens pleiteados, através de Pregão, para atender a Secretaria de Saúde do 

município de Água Branca-AL.  

 

3. JUSTIFICATIVA  
 

3.1. Os medicamentos e correlatos, descritos no presente termo são imprescindíveis proporcionando, e 

atendendo a demanda por parte da Secretaria Municipal de Saúde, viabilizando suprir as necessidades da população  

deste Município.  

 

 

4. DO OBJETO  
 

4.1. Esta licitação tem por objeto formalização do Pregão presencial para fornecimento de medicamentos e 

correlatos destinados a Secretaria municipal de Saúde, nas quantidades e especificações constantes neste Termo de 

Referência. 

 

 

LOTE I – COTA PRINCIPAL 75% 

 ATENÇÃO BÁSICA 

 

Item Descrição UND Quantidade 
Valor Und 

R$ 

Valor Total R$ 

1 
Ácido acetilsalicílico, comrimido concentração 

100 mg, forma farmaceutica liberação entérica 

UND 90000 

  

2 Ácido fólico 5 mg uso oral-comrpimido UND 90000 
 

 

3 Albendazol, dosagem 400 mg-comprimido UND 6000   

4 

Alopurinol 100mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

apresentação capsula/comprimido/revestido 

 via de administração oral, com validade minima do 

 produto na entrega de 75% 

UND 7500 

 

 

5 Amiodarona, dosagem 100mg - comprimido UND 3750 
  

6 Amitriptilina cloridrato, dosagem 25 mg -comprimido UND 15000 
  

7 
Amoxicilina, concentração 50mg/ml, apresentação 

Pó para suspensão oral – frasco 150ml 

UND 3750 

  

8 

Anlodipino, besilato 10mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

apresentação capsula/comprimido/comprimido revestido,via de 

administração oral, com validade minima do produto na entrega 

vide edital 

UND 52500 
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9 

Atenolol 50mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

apresentação capsula/comprimido/comprimido revestido, via de 

administração oral, com validade 

 mínima do produto na entrega de 75% 

UND 75000 

 

 

10 

Baclofeno 10mg, Comprimido acondicionado em blíster 

convencional ou picotado.Com identificação individualizada, 

contendo nome do fármaco, lote e validade. 

UND 2250 

 
 

11 
Beclometasona 250 mcg /15ml dose solução pressurizada 

Para inalação oral 200 doses. 

UND 150 

  

12 Captopril 50mg -comprimido UND 225000 
  

13 Carvedilol 6,25mg - comprimido UND 15000 
  

14 Cefalexina 500mg -  UND 15000 
  

15 
Cetoconazol, dosagem 20 mg/g, forma 

Farmacêutica creme tópico. 

UND 750 

  

16 Ciprofloxacino 500mg - comprimido UND 7500 
  

17 

Cinarizina 25mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

apresentação capsula/ comprimido/comprimido 

Revestido, via de administração oral, com validade minima do 

produto na entrega de 50% 

UND 15000 

 

 

18 Clonazepam, dosagem 0,5 mg - comprimido UND 7500 
  

19 
Clonazepam, dosagem 2,5 mg/ml, apresentação 

Solução oral- gotas – frasco 20ml 

UND 1875 

  

20 Clorpromazina 25mg (vo). UND 11250 
  

21 Clorpromazina, dosagem 100 mg UND 9000 
  

22 
Dexametasona, dosagem 0,1%, apresentação 

Solução oftálmica – bisnaga 10 g 

UND 2250 

  

23 Diazepan 5mg UND 9000 
  

24 Diazepan 10mg UND 9000 
  

25 

Dipirona sodica 500mg; forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido/dragea; forma de 

apresentação capsula/comprimido/compri 

Mido revestido dragea; via de administração oral 

Conforme termo de referencia ( anexo i-a ) 

UND 30000 

 

 

26 
Dipirona sódica, dosagem 500 mg/ml, 

Apresentação solução oral (gotas) 

UND 2250 

  

27 
Eritromicina, apresentação estolato, concentra- 

Ção 50 mg/ml, uso suspensão oral- frasco 60ml 

UND 2250 

  

28 

Espironolactona 25mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, via de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na entrega 

Vide edital. 

UND 15000 

 

 

29 
Capsula / comprimido - fluconazol 150 mg. ( 

Demais especificações conforme o edital) 

UND 4500 

  

30 Cloridrato de fluoxetina 20mg comprimido. UND 18750 
  

31 Glibenclamida, dosagem 5 mg - comprimido UND 150000 
  

32 Haloperidol 1mg comprimido - haloperidol 1mg UND 7500 
  

33 Haloperidol, dosagem 5 mg  UND 11250 
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34 Hidroclorotiazida, dosagem 25 mg - comprimido UND 225000 
  

35 IBUPROFENO 600 mg - COMPRIMIDO UND 4500 
  

36 
Levodopa, composição associado à carbidopa, 

Dosagem 250mg + 25mg - comprimido 

UND 4500 

  

37 Losartana potássica, dosagem 50 mg - comprimido UND 112500 
  

38 

Losartana potássica, apresentação 

Associado à hidroclorotiazida, dosagem 100 mg + 25 mg - 

comprimido 

UND 75000 

 
 

39 Loratadina, concentração 10mg - comprimido UND 7500 
  

40 
Mebendazol 20mg, suspensão oral 30 ml 

Frasco 30 ml 

UND 750 

  

41 
Metformina cloridrato, dosagem 850 mg 

Comprimido 

UND 150000 

  

42 

Metronidazol 250mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

apresentacao capsula/comprimido/comprimido 

Revestido, via de administracao oral, com validade 

Mínima do produto na entrega de 75 % 

UND 12000 

 

 

43 

Metronidazol, apresentação associado com 

Nistatina, concentração 100mg + 20.000ui/g, forma 

farmacêutica creme vaginal 

UND 900 

 
 

44 Nifedipino, dosagem 10 mg - comprimido UND 45000 
  

45 Nifedipino 20mg UND 33750 
  

46 

Paracetamol 750mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, via de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na entrega 

de 75% 

UND 45000 

 

 

47 
Paracetamol gotas , dosagem solução oral 200 mg/ml, 

apresentação solução oral  

UND 7500 

  

48 

Permetrina em loção com 10mg/ml (1%) em frasco com 60 

Ml, embalado conforme consta no registro do produto. A 

embalagem deverá 

Trazer externamente os dados de identificação, número de lote, 

data de 

Fabricação e data de validade. Na data da entrega, o produto 

deve possuir, no 

Mínimo, 75% do prazo de validade total. Conforme Portaria 

2814 GM/1998, o 

Produto deve apresentar em sua embalagem primária e/ou 

secundária, a 

Expressão "PROIBIDO VENDA NO COMÉRCIO". 

UND 375 

 

 

49 Prednisona, dosagem 5 mg UND 15000 
  

50 

Prometazina, cloridrato 25mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, via de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na entrega 

de 50% 

UND 30000 

 

 

51 Sinvastatina 20mg - comprimido UND 45000 
  

52 
Sulfato ferroso, dosagem ferro 25mg/ml de ferro ii 

 forma farmacêutica soluçãooral-gotas 30 ml 

UND 3000 

  

53 
Sulfametoxazol, composição associado à 

Trimetoprima, concentração 400mg + 80mg 

UND 9000 
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54 Atenolol, dosagem 100 mg - comprimido UND 75000 
  

55 

Sulfametoxazol, composição associado à 

Trimetoprima, concentração 40mg + 8mg/ ml, forma 

Farmacêutica suspensão oral.- frasco 5ml 

UND 3000 

 
 

56 Sulfato ferroso 109 mg ( 40 mg de ferro elementar) UND 97500 
  

57 Ácido valpróico, dosagem 250 mg - comprimido UND 750 
  

58 
Albendazol 40 mg susp 

Oral, 10ml 

UND 4500 

  

59 Alendronato sódico 70mg UND 1500 
  

60 

Amoxicilina em cápsula com 500 mg, embalado 

Em blister ou strip, conforme consta no registro do produto. A 

embalagem devera trazer externa- 

Mente os dados de identificação, número de lote, data de 

fabricação e data de validade na data da 

Da entrega, o produto deve possuir, no 

Mínimo, 75% do prazo de validade total. Conforme portaria 

2814 gm/1998, o produto deve apresentar em 

Sua embalagem primária e/ou secundária, a 

Expressão "proibido venda no comércio". 

UND 60000 

 

 

61 

Amoxicilina + clavulanato de potássio 500 mg + 125 mg 

comprimido, embalagem com no maximo 600 com 

Primidos, em embalagem primaria e secundaria, de  

 acordo com a publicação do registro no ministério da saude. 

UND 3000 

 

 

62 

Medicamento amoxicilina + clavulanato de 

Potássio suspensão oral 50 mg/ml+ 12,5 mg/ml, frasco com 75 

ml + Dosador. Conforme item 01, do lote 04, do anexo 01 do 

edital 

UND 750 

 

 

63 

Anlodipino, besilato, 5 mg, comprimido, contendo na 

Embalagem externa os dados de identificação, procedência, 

número de registro 

Na anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da 

sua estabilidade.  

UND 75000 

 

 

64 Atenolol, dosagem 25 mg - comprimido UND 75000 
  

65 

Azitromicina em pó para suspensão oral com 600 mg do sal em 

frasco para preparo de 15 ml (40mg/ml  

Após reconstituição), acompanaha diluente, emba 

Lado conforme consta no registro do produto. A 

Embalagem deverá trazer externamente os dados de 

identificação, número de lote, data de fabrica 

Ção e data de validade. Na data da entrega, o produto deve 

possuir, no minimo, 75% do prazo de va 

Lidade total. Conforme portaria 2814 gm/1998 o produto deve 

apresentar em sua embalagem prima 

Ria e/ou secundaria, a expressão proibido venda no 

Comércio". 

UND 1125 

 

 

66 

Azitromicina em comprimido com 500 mg, embalado 

 em blister ou strip, conforme consta no registro do produto. A 

embalagem devera trazer externa 

Mente os dados de identificação, número de lote,  

 data de fabricação e data de validade. Na data da entrega, o 

produto deve possuir, no minimo, 75%  do 

 prazo de validade total. Conforme portaria 2814 

Gm/1998, o produto deve apresentar em sua embala gem 

primária e/ou secundaria, a expressão proibido 

Venda no comércio". 

UND 4500 
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67 

Beclometasona, dipropionato 50 mcg/dose forma  

Farmacêutica: aerossol (spray oral) com bocal. Uso adulto e 

pediatrico, validade minima na entre 

Ga de 50% da data de fabricação 

UND 188 

 

 

68 
Benzilpenicilina, apresentação benzatina, 

Dosagem 600.000ui, uso injetável - ampola 

UND 450 

  

69 
Benzilpenicilina, apresentação benzatina, 

Dosagem 1.200.000ui, uso injetável - ampola 

UND 450 

  

70 Benzoato de benzila 25%, emulsão tópica c/100ml UND 750 
  

71 Captopril, concentração 50 mg UND 75000 
  

72 

Carbonato de cálcio, composição 

Associado com vitamina d3, concentração 1250 mg (equivalente 

a 500 mg de cálcio) + 2 mg 

UND 2250 

 
 

73 
Cefalexina suspensão oral 50 mg/ml frasco 60 ml + dosador 

oral. 

UND 750 

  

74 Cetoconazol, dosagem 200 mg UND 2250 
  

75 Cilostazol, concentração 100 mg UND 3750 
  

76 
Cloridrato memantina 

10 mg comprimido (c1) 

UND 5400 

  

77 Dexclorfeniramina xarope 2 mg/5ml. Frasco de 100ml UND 2250 
  

78 Dexclorfeniramina maleato, dosagem 2 mg UND 7500 
  

79 Digoxina 0,25 mg. - comprimido UND 7500 
  

80 Enalapril maleato, dosagem 5 mg - comprimido UND 75000 
  

81 Enalapril maleato, dosagem 10 mg - comrpimido UND 37500 
  

82 Enalapril maleato, dosagem 20 mg - comrpimido UND 75000 
  

83 
ERITROMICINA, apresentação ESTOLATO, 

CONCENTRAÇÃO 500 MG - COMRPIMIDO 

UND 11250 

  

84 Espironolactona, dosagem 100 mg UND 3000 
  

85 Furosemida 40 mg. UND 37500 
  

86 

Furosemida, 10 mg/ml, injetável - ampola c/ 2,0 ml, contendo na 

embalagem externa os dados de iden 

Tificação, procedência, número de registro na  

 anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da 

sua estabilidade. 

UND 22500 

 

 

87 
Gentamicina, composição sal sulfato, 

Concentração 5 mg/ml, forma farmaceutica solução oftálmica 

UND 38 

  

88 Glibenclamida, dosagem 5 mg UND 150000 
  

89 
Gliclazida, concentração 60 mg, forma 

Farmacêutica liberação prolongada 

UND 1500 

  

90 
Hipromelose, concentração 3 mg/ml, forma 

Farmaceutica solução oftálmica - colirio 

UND 38 

  

91 

Imunoglobulina anti-rho (d) em pó para 

Solução injetável com 300 mcg em frasco-ampola, embalado 

conforme consta no registro do produto 

 a embalagem deverá trazer externamente os dados de 

identificação, numero de lote, data de fa 

Bricação e data de validade. Na data da entrega, o 

 produto deve possuir, no mínimo, 75% do prazo de validade 

total. Conforme portaria 2814 gm/1998, o  

 produto deve apresentar em sua embalagem prima 

UND 1125 
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Ria e/ou secundária, a expressão proibido venda no comercio. 

92 Levomepromazina, dosagem 100 mg UND 1650 
  

93 

Levomepromazina, 25 mg, comprimido, contendo na 

Embalagem externa os dados de identificação, procedência, 

número de registro  

Na anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da 

sua estabilidade 

UND 375 

 

 

94 

Loratadina 1 mg/ml solução oral frasco 100 

Ml. Loratadina em solução oral com 1 mg/ml em frasco com 

100 ml. O frasco 

Deve ser acompanhado de copo, colher-medida ou seringa, 

embalados em 

Caixas, conforme constar no registro do produto 

UND 900 

 

 

95 METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 500mg UND 37500 
  

96 Sitagliptina / metformina 50/850 mg. Comprimdo UND 1500 
  

97 Metildopa, dosagem 250 mg UND 15000 
  

98 Metildopa, dosagem 500 mg UND 7500 
  

99 Metoclopramida 10mg. Comprimido UND 75000 
  

100 

Metoclopramida, 5 mg/ml, injetável - ampola c/ 2 ml, 

Contendo na embalagem externa os dados de identificação, 

procedência, numero de registro na 

Anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da 

sua estabilidade 

UND 22500 

 

 

101 

Metronidazol, concentração [mg/g]: 100, forma 

Farmacêutica: creme vaginal/gel vaginal/geléia vaginal, 

apresentação: tubo/bisnaga+aplicador, 

 conteúdo[g]: 50. Demais detalhamentos especifica 

Ções e condições gerais no anexo i do edital. 

UND 900 

 

 

102 

Miconazol nitrato 20 mg/g (2%) creme 

Vaginal bisnaga 80 g nitrato de miconazol em creme vaginal 

com 20 mg/g (2%) em bisnaga com 80 g. Cada bisnaga deve ser 

acompanhada de 14 

Aplicadores, acondicionadas em caixas, conforme constar no 

registro do Produto. A embalagem deverá trazer externamente 

os dados de identificação, 

Número de lote, data de fabricação e data de validade 

UND 900 

 

 

103 
Nistatina suspensão oral 100.000ui /ml frasco volume mínimo 

50ml 

UND 2250 

  

104 Omeprazol, 20 mg. Comprimido ou cápsula unidade UND 127500 
  

105 Permanganato de potássio, Concentração 100 mg UND 1500 
  

106 Permetrina 5% loção frasco 60ml UND 375   

107 

Prednisona 5 mg comprimido - cp. Prednisona em comprimidos 

com 5 mg, embalados em blister ou strip, Conforme constar no 

registro do produto. A emba lagem deverá trazer externamene os 

dados de identificação, número de lote, data de fabricação e 

Data de validade 

UND 7500 

 

 

108 

Prednisolona, fosfato sódico de (equivalente a 1 mg de 

prednisolona) 1,34 mg/ml solução oral fraco com 100 ml. A 

embalagem Devera conter " venda proibida pelo mercado ". 

Apresentar registro dos produtos 

Na anvisa e certificado de boas praticas, fabricação e controle - 

cbpfc do Fabricante conforme resolução anvisa nº 460/99. Em 

UND 300 
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caso de fabricante fora do 

Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido 

por tradutor oficial. 

109 

Cloridrato de prometazina em solução injetável com 25 Mg/ml 

em ampola com 2 ml, embalada conforme consta no registro do 

Produto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de 

identificação, 

Número de lote, data de fabricação e data de validade. Na data 

da entrega, o 

Produto deve possuir, no mínimo, 75% do prazo de validade 

total. Conforme 

Portaria 2814 gm/1998, o produto deve apresentar em sua 

embalagem primária 

E/ou secundária, a expressão proibido venda no comércio. 

UND 2250 

 

 

110 Propranolol cloridrato, dosagem 40 mg UND 52500   

111 
Rosuvastatina, composição cálcica, 

Concentração 20 mg 

UND 4500 
 

 

112 Sais para reidratação oral 27,9 g. UND 7500   

113 
Sinvastatina, 40 mg, comprimido revestido, blister, via de 

Administração: oral, unid. De medida: unitário 

UND 22500 
 

 

114 
Sulfato de Gentamicina 5mg/ml, solução oftálmica. Frasco com 

5ml(gentamicina) 

UND 75 
 

 

115 

Frasco de 5 ml contendo solucao oftalmica de 

Maleato de timolol a 0,5%, com n.º de lote e prazo de validade 

noFrasco. 

UND 225 

 

 

 Valor Total  

 

 

 

LOTE II COTA RESERVADA 25% 

 ATENÇÃO BÁSICA 

 

Item Descrição UND Quantidade 
Valor Unit 

R$ 

Valor Total R$ 

1 
Ácido acetilsalicílico, comrimido concentração 

100 mg, forma farmaceutica liberação entérica 

UND 30000   

2 Ácido fólico 5 mg uso oral-comrpimido UND 30000   

3 
Albendazol, dosagem 400 mg-comprimido UND 2000   

4 

Alopurinol 100mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

apresentação capsula/comprimido/revestido 

 via de administração oral, com validade minima do 

 produto na entrega de 75% 

UND 2500   

5 Amiodarona, dosagem 100mg - comprimido 
UND 1250   

6 Amitriptilina cloridrato, dosagem 25 mg -comprimido UND 5000   

7 
Amoxicilina, concentração 50mg/ml, apresentação 

Pó para suspensão oral – frasco 150ml 

UND 1250   

8 

Anlodipino, besilato 10mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

apresentação capsula/comprimido/comprimido revestido,via de 

administração oral, com validade minima do produto na entrega 

vide edital 

UND 17500   
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9 

Atenolol 50mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

apresentação capsula/comprimido/comprimido revestido, via de 

administração oral, com validade 

 mínima do produto na entrega de 75% 

UND 25000   

10 

Baclofeno 10mg, 

Comprimido acondicionado em blíster convencional ou picotado 

Com identificação individualizada, contendo nome do fármaco, 

lote e validade. 

UND 750   

11 
Beclometasona 250 mcg /15ml dose solução pressurizada 

Para inalação oral 200 doses. 

UND 50   

12 Captopril 50mg -comprimido UND 75000   

13 Carvedilol 6,25mg - comprimido UND 5000   

14 Cefalexina 500mg -  UND 5000   

15 
Cetoconazol, dosagem 20 mg/g, forma 

Farmacêutica creme tópico. 

UND 250   

16 Ciprofloxacino 500mg - comprimido UND 2500   

17 

Cinarizina 25mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

apresentação capsula/ comprimido/comprimido 

Revestido, via de administração oral, com validade minima do 

produto na entrega de 50% 

UND 5000   

18 Clonazepam, dosagem 0,5 mg - comprimido UND 2500   

19 
Clonazepam, dosagem 2,5 mg/ml, apresentação 

Solução oral- gotas – frasco 20ml 

UND 625   

20 Clorpromazina 25mg (vo). UND 3750   

21 Clorpromazina, dosagem 100 mg UND 3000   

22 
Dexametasona, dosagem 0,1%, apresentação 

Solução oftálmica – bisnaga 10 g 

UND 750   

23 Diazepan 5mg UND 3000   

24 Diazepan 10mg UND 3000   

25 

Dipirona sodica 500mg; forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido/dragea; forma de 

apresentação capsula/comprimido/compri 

Mido revestido dragea; via de administração oral 

Conforme termo de referencia ( anexo i-a ) 

UND 10000   

26 
Dipirona sódica, dosagem 500 mg/ml, 

Apresentação solução oral (gotas) 

UND 750   

27 
Eritromicina, apresentação estolato, concentra- 

Ção 50 mg/ml, uso suspensão oral- frasco 60ml 

UND 750   

28 

Espironolactona 25mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, via de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na entrega 

Vide edital. 

UND 5000   

29 
Capsula / comprimido - fluconazol 150 mg. ( 

Demais especificações conforme o edital) 

UND 1500   

30 Cloridrato de fluoxetina 20mg comprimido. UND 6250   

31 Glibenclamida, dosagem 5 mg - comprimido UND 50000   

32 Haloperidol 1mg comprimido - haloperidol 1mg UND 2500   
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33 Haloperidol, dosagem 5 mg  UND 3750   

34 Hidroclorotiazida, dosagem 25 mg - comprimido UND 75000   

35 IBUPROFENO 600 mg - COMPRIMIDO UND 1500   

36 
Levodopa, composição associado à carbidopa, 

Dosagem 250mg + 25mg - comprimido 

UND 1500   

37 Losartana potássica, dosagem 50 mg - comprimido UND 37500   

38 

Losartana potássica, apresentação 

Associado à hidroclorotiazida, dosagem 100 mg + 25 mg - 

comprimido 

UND 25000   

39 Loratadina, concentração 10mg - comprimido UND 2500   

40 
Mebendazol 20mg, suspensão oral 30 ml 

Frasco 30 ml 

UND 250   

41 
Metformina cloridrato, dosagem 850 mg 

Comprimido 

UND 50000   

42 

Metronidazol 250mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

apresentacao capsula/comprimido/comprimido 

Revestido, via de administracao oral, com validade 

Mínima do produto na entrega de 75 % 

UND 4000   

43 

Metronidazol, apresentação associado com 

Nistatina, concentração 100mg + 20.000ui/g, forma 

farmacêutica creme vaginal 

UND 300   

44 Nifedipino, dosagem 10 mg - comprimido UND 15000   

45 Nifedipino 20mg UND 11250   

46 

Paracetamol 750mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, via de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na entrega 

de 75% 

UND 15000   

47 
Paracetamol gotas , dosagem solução oral 200 mg/ml, 

apresentação solução oral  

UND 2500   

48 

Permetrina em loção com 10mg/ml (1%) em frasco com 60 

Ml, embalado conforme consta no registro do produto. A 

embalagem deverá 

Trazer externamente os dados de identificação, número de lote, 

data de 

Fabricação e data de validade. Na data da entrega, o produto 

deve possuir, no 

Mínimo, 75% do prazo de validade total. Conforme Portaria 

2814 GM/1998, o 

Produto deve apresentar em sua embalagem primária e/ou 

secundária, a 

Expressão "PROIBIDO VENDA NO COMÉRCIO". 

UND 125   

49 Prednisona, dosagem 5 mg UND 5000   

50 

Prometazina, cloridrato 25mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, via de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na entrega 

de 50% 

UND 10000   

51 Sinvastatina 20mg - comprimido UND 15000   

52 
Sulfato ferroso, dosagem ferro 25mg/ml de ferro ii 

 forma farmacêutica soluçãooral-gotas 30 ml 

UND 1000   
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53 
Sulfametoxazol, composição associado à 

Trimetoprima, concentração 400mg + 80mg 

UND 3000   

54 Atenolol, dosagem 100 mg - comprimido UND 25000   

55 

Sulfametoxazol, composição associado à 

Trimetoprima, concentração 40mg + 8mg/ ml, forma 

Farmacêutica suspensão oral.- frasco 5ml 

UND 1000   

56 Sulfato ferroso 109 mg ( 40 mg de ferro elementar) UND 32500   

57 Ácido valpróico, dosagem 250 mg - comprimido UND 250   

58 
Albendazol 40 mg susp 

Oral, 10ml 

UND 1500   

59 Alendronato sódico 70mg UND 500   

60 

Amoxicilina em cápsula com 500 mg, embalado 

Em blister ou strip, conforme consta no registro do produto. A 

embalagem devera trazer externa- 

Mente os dados de identificação, número de lote, data de 

fabricação e data de validade na data da 

Da entrega, o produto deve possuir, no 

Mínimo, 75% do prazo de validade total. Conforme portaria 

2814 gm/1998, o produto deve apresentar em 

Sua embalagem primária e/ou secundária, a 

Expressão "proibido venda no comércio". 

UND 20000   

61 

Amoxicilina + clavulanato de potássio 500 mg + 125 mg 

comprimido, embalagem com no maximo 600 com 

Primidos, em embalagem primaria e secundaria, de  

 acordo com a publicação do registro no ministério da saude. 

UND 1000   

62 

Medicamento amoxicilina + clavulanato de 

Potássio suspensão oral 50 mg/ml+ 12,5 mg/ml, frasco com 75 

ml + 

Dosador. Conforme item 01, do lote 04, do anexo 01 do edital 

UND 250   

63 

Anlodipino, besilato, 5 mg, comprimido, contendo na 

Embalagem externa os dados de identificação, procedência, 

número de registro 

Na anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da 

sua estabilidade.  

UND 25000   

64 Atenolol, dosagem 25 mg - comprimido UND 25000   

65 

Azitromicina em pó para suspensão oral com 600 mg do sal em 

frasco para preparo de 15 ml (40mg/ml  

Após reconstituição), acompanaha diluente, emba 

Lado conforme consta no registro do produto. A 

Embalagem deverá trazer externamente os dados de 

identificação, número de lote, data de fabrica 

Ção e data de validade. Na data da entrega, o produto deve 

possuir, no minimo, 75% do prazo de va 

Lidade total. Conforme portaria 2814 gm/1998 o produto deve 

apresentar em sua embalagem prima 

Ria e/ou secundaria, a expressão proibido venda no 

Comércio". 

UND 375   

66 

Azitromicina em comprimido com 500 mg, embalado 

 em blister ou strip, conforme consta no registro do produto. A 

embalagem devera trazer externa 

Mente os dados de identificação, número de lote,  

 data de fabricação e data de validade. Na data da entrega, o 

produto deve possuir, no minimo, 75%  do 

 prazo de validade total. Conforme portaria 2814 

Gm/1998, o produto deve apresentar em sua embala gem 

UND 1500   
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primária e/ou secundaria, a expressão proibido 

Venda no comércio". 

67 

Beclometasona, dipropionato 50 mcg/dose forma  

Farmacêutica: aerossol (spray oral) com bocal. Uso adulto e 

pediatrico, validade minima na entre 

Ga de 50% da data de fabricação 

UND 62   

68 
Benzilpenicilina, apresentação benzatina, 

Dosagem 600.000ui, uso injetável - ampola 

UND 150   

69 
Benzilpenicilina, apresentação benzatina, 

Dosagem 1.200.000ui, uso injetável - ampola 

UND 150   

70 Benzoato de benzila 25%, emulsão tópica c/100ml UND 250   

71 Captopril, concentração 50 mg UND 25000   

72 

Carbonato de cálcio, composição 

Associado com vitamina d3, concentração 1250 mg (equivalente 

a 500 mg de cálcio) + 2 mg 

UND 750   

73 
Cefalexina suspensão oral 50 mg/ml frasco 60 ml + dosador 

oral. 

UND 250   

74 Cetoconazol, dosagem 200 mg UND 750   

75 Cilostazol, concentração 100 mg UND 1250   

76 
Cloridrato memantina 

10 mg comprimido (c1) 

UND 1800   

77 Dexclorfeniramina xarope 2 mg/5ml. Frasco de 100ml UND 750   

78 Dexclorfeniramina maleato, dosagem 2 mg UND 2500   

79 Digoxina 0,25 mg. - comprimido UND 2500   

80 Enalapril maleato, dosagem 5 mg - comprimido UND 25000   

81 Enalapril maleato, dosagem 10 mg - comrpimido UND 12500   

82 Enalapril maleato, dosagem 20 mg - comrpimido UND 25000   

83 
ERITROMICINA, apresentação ESTOLATO, 

CONCENTRAÇÃO 500 MG - COMRPIMIDO 

UND 3750   

84 Espironolactona, dosagem 100 mg UND 1000   

85 Furosemida 40 mg. UND 12500   

86 

Furosemida, 10 mg/ml, injetável - ampola c/ 2,0 ml, contendo na 

embalagem externa os dados de iden 

Tificação, procedência, número de registro na  

 anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da 

sua estabilidade. 

UND 7500   

87 
Gentamicina, composição sal sulfato, 

Concentração 5 mg/ml, forma farmaceutica solução oftálmica 

UND 12   

88 Glibenclamida, dosagem 5 mg UND 50000   

89 
Gliclazida, concentração 60 mg, forma 

Farmacêutica liberação prolongada 

UND 500   

90 
Hipromelose, concentração 3 mg/ml, forma 

Farmaceutica solução oftálmica - colirio 

UND 12   

91 

Imunoglobulina anti-rho (d) em pó para 

Solução injetável com 300 mcg em frasco-ampola, embalado 

conforme consta no registro do produto 

 a embalagem deverá trazer externamente os dados de 

identificação, numero de lote, data de fa 

Bricação e data de validade. Na data da entrega, o 

UND 375   
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 produto deve possuir, no mínimo, 75% do prazo de validade 

total. Conforme portaria 2814 gm/1998, o  

 produto deve apresentar em sua embalagem prima 

Ria e/ou secundária, a expressão proibido venda no comercio. 

92 Levomepromazina, dosagem 100 mg UND 550   

93 

Levomepromazina, 25 mg, comprimido, contendo na 

Embalagem externa os dados de identificação, procedência, 

número de registro  

Na anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da 

sua estabilidade 

UND 125   

94 

Loratadina 1 mg/ml solução oral frasco 100 

Ml. Loratadina em solução oral com 1 mg/ml em frasco com 

100 ml. O frasco 

Deve ser acompanhado de copo, colher-medida ou seringa, 

embalados em 

Caixas, conforme constar no registro do produto 

UND 300   

95 METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 500mg UND 12500   

96 Sitagliptina / metformina 50/850 mg. Comprimdo UND 500   

97 Metildopa, dosagem 250 mg UND 5000   

98 Metildopa, dosagem 500 mg UND 2500   

99 Metoclopramida 10mg. Comprimido UND 25000   

100 

Metoclopramida, 5 mg/ml, injetável - ampola c/ 2 ml, 

Contendo na embalagem externa os dados de identificação, 

procedência, numero de registro na 

Anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da 

sua estabilidade 

UND 7500   

101 

Metronidazol, concentração [mg/g]: 100, forma 

Farmacêutica: creme vaginal/gel vaginal/geléia vaginal, 

apresentação: tubo/bisnaga+aplicador, 

 conteúdo[g]: 50. Demais detalhamentos especifica 

Ções e condições gerais no anexo i do edital. 

UND 300   

102 

Miconazol nitrato 20 mg/g (2%) creme 

Vaginal bisnaga 80 g nitrato de miconazol em creme vaginal 

com 20 mg/g 

(2%) em bisnaga com 80 g. Cada bisnaga deve ser acompanhada 

de 14 

Aplicadores, acondicionadas em caixas, conforme constar no 

registro do 

Produto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de 

identificação, 

Número de lote, data de fabricação e data de validade 

UND 300   

103 
Nistatina suspensão oral 100.000ui /ml frasco volume mínimo 

50ml 

UND 750   

104 Omeprazol, 20 mg. Comprimido ou cápsula unidade UND 42500   

105 
Permanganato de potássio, 

Concentração 100 mg 

UND 500   

106 Permetrina 5% loção frasco 60ml UND 125   

107 

Prednisona 5 mg comprimido - cp. Prednisona em com 

Primidos com 5 mg, embalados em blister ou strip, 

Conforme constar no registro do produto. A emba lagem deverá 

trazer externamene os dados de iden 

Tificação, número de lote, data de fabricação e 

Data de validade 

UND 2500   
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108 

Prednisolona, fosfato sódico de (equivalente a 1 mg de 

prednisolona) 1,34 mg/ml solução 

 oral fraco com 100 ml. A embalagem 

Devera conter " venda proibida pelo mercado ". Apresentar 

registro dos produtos 

Na anvisa e certificado de boas praticas, fabricação e controle - 

cbpfc do 

Fabricante conforme resolução anvisa nº 460/99. Em caso de 

fabricante fora do 

Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido 

por tradutor oficial. 

UND 100   

109 

Cloridrato de prometazina em solução injetável com 25 

Mg/ml em ampola com 2 ml, embalada conforme consta no 

registro do 

Produto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de 

identificação, 

Número de lote, data de fabricação e data de validade. Na data 

da entrega, o 

Produto deve possuir, no mínimo, 75% do prazo de validade 

total. Conforme 

Portaria 2814 gm/1998, o produto deve apresentar em sua 

embalagem primária 

E/ou secundária, a expressão proibido venda no comércio. 

UND 750   

110 Propranolol cloridrato, dosagem 40 mg UND 17500   

111 
Rosuvastatina, composição cálcica, 

Concentração 20 mg 

UND 1500   

112 Sais para reidratação oral 27,9 g. UND 2500   

113 
Sinvastatina, 40 mg, comprimido revestido, blister, via de 

Administração: oral, unid. De medida: unitário 

UND 7500   

114 

Sulfato de 

Gentamicina 5mg/ml, solução oftálmica. Frasco com 5ml 

(gentamicina) 

UND 25   

115 

Frasco de 5 ml contendo solucao oftalmica de 

Maleato de timolol a 0,5%, com n.º de lote e prazo de validade 

no 

Frasco. 

UND 75   

 Valor Total  

 

 

 

 

 

LOTE III – COTA PRINCIPAL – 75% 

MEDICAMENTOS – ATENÇÃO BÁSICA - EXTRA 

 

Item Descrição 
UND Quantidade 

Valor Unit 

R$ 

Valor Total R$ 

01 Ácido ascórbico - ácido ascórbico, composição e glicose, 

Concentração 20% + 4%, forma física solução oral gotas, uso  

VeterináriCatmat: 418605 - ácido ascórbico, e glicose, 20% + 

4%, solução oral gotas, 

 Uso veterinário 

UND 3750   

02 Gerais ambroxol - medicamentos gerais de uso humano, 

Ambroxol, cloridrato 6mg/ml, forma farmaceutica 

Xarope/solucao oral, forma de apresentação frasco, via de 

administração oral, com validade mínima do produto na 

entrega. De 80%. 

UND 38   
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03 Ambroxol - ambroxol, composição sal cloridrato, 

Concentração 3 mg/ml, aplicação xarope infantil 

UND 4500   

04 Ampicilina 250mg/5ml - 60ml frasco - ampicilina, 50 mg/ml. 

Suspensão oral frasco com 60ml 

UND 375   

05 Ampicilina - ampicilina, dosagem 500 mg Catmat: 267515 - 

ampicilina, 500 mg 

UND 7500   

06 Dorzolamida colirio - dorzolamida 20 mg/ml- sol. Oftálmica 5 

Ml 

UND 23   

07 Gerais dexametasona+neomic.+polimix.b - medicamentos 

Gerais de uso humano, dexametasona 1 mg/ml, neomicina, 

sulfato 5 mg/ml, polimixina b, sulfato 6000 ui/ml, forma 

farmaceutica 

Suspensao oftalmica, forma de apresentacao frasco contagotas, 

Via de administracao oftalmica, com validade mínima do 

Produto na entrega de 50%. 

UND 2250   

08 Nistatina - nistatina, dosagem 25.000 ui/g, apresentação creme 

Vaginal 

UND 1500   

09 Material de consumo hospitalar - código ghc: 

3355especificação: Piroxicam 20 mg cp - unidade: 

capsulaconforme especificações e 

Condições constantes deste edital e seus anexos. 

UND 45000   

10 Gerais vit.a(20.000ui/ml)+vit.d(1600 ui/ml)+vit.e(30mg/ml) - 

Medicamentos gerais de uso humano, polivitaminico palmitato 

de Retinol (vitamina a) 20.000 ui/ml, colecalciferol (vitamina 

d) 1.600 Ui/ml, acetato de racealfatocoferol (vitamina e) 30 

mg/ml, forma 

Farmaceutica solucao oral, forma de apresentacao frasco, via 

De administracao oral, com validade mínima do produto na 

Entrega vide edital. 

UND 900   

11 Gerais polivit(a+c+e)+ sais min(cu+se+zn) - medicamentos 

Gerais de uso humano, polivitaminico + sais minerais, retinol 

(vitamina a) 10.000 ui, acido ascorbico (vitamina c) 600 mg, 

Tocoferol (vitamina e) 200 ui, cobre 1 mg, selenio 100 mcg, 

zinco 30 Mg, forma farmaceutica 

capsula/comprimido/comprimido Revestido, forma de 

apresentacao 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, via de 

administração 

Oral, com validade mínima do produto na entrega de 50%. 

UND 30000   

12 Embalagem - risperidona comprimido 1mg 

Catmat: 150725 - embalagem, embalagem 

UND 4500   

13 Risperidona - risperidona, dosagem 2 mg Catmat: 268149 - 

risperidona, 2 mg 

UND 4500   

14 Embalagem produto farmacêutico - sertralina, cloridrato - 50 

mg 

Catmat: 150856 - embalagem produto farmacêutico, 

embalagem produto 

Farmacêutico 

UND 7500   

15 Acebrofilina - acebrofilina, dosagem 10 mg/ml, forma 

Farmacêutica xarope adulto 

UND 900   

16 Acebrofilina - acebrofilina, dosagem 5 mg/ml, forma 

Farmacêutica xarope infantil 

UND 900   

17 Ácido ascórbico - ácido ascórbico, dosagem 500 mg UND 22500   

18 Medicamentos - solidos, capsulas e comprimidos – alenia 

12+400mg. Lote correspondente a quantidade de 1.440 

comprimidos. 

UND 450   

19 Ambroxol - ambroxol, composição sal cloridrato, 

Concentração 6 mg/ml, aplicação xarope adulto 

Catmat: 271659 - ambroxol, sal cloridrato, 6 mg/ml, xarope 

UND 4500   
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adulto 

20 Aminofilina - aminofilina, dosagem 100 mg UND 6000   

21 Amitriptilina 25 mg cp - amitriptilina,cloridrato 25mg UND 750   

22 Clopidogrel - clopidogrel, bissulfato de 75 mg, de clopidogrel 

base, Comprimido revestido. A embalagem deve conter venda 

proibida pelo 

Comercio.apresentar registro dos produtos na anvisa e 

certificado de boas Praticas, fabricacao e controle - cbpfc do 

fabricante conforme resolucao 

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 

apresentar Documento do pais de origem traduzido por tradutor 

oficial. 

UND 1125   

23 Lista de estoque - colecalciferol (vitamina d3) 200 ui a 220 

Ui/gota solucao oral fr 20 ml colecalciferol (vitamina d3) 

concentração De 200ui a 220ui/gota; forma farmacêutica 

solução oral/gotas; em frasco 

Com no mínimo 10 ml. 

UND 23   

24 Escopolamina - escopolamina butilbrometo, 20 mg/ml, solução 

injetável Ampola 1 ml 

UND 1500   

25 Medicamentos - butilbrometo de escopolamina 4mg.ml mais 

Dipirona 500 mg.ml ampola 5ml 

UND 4500   

26 Cabergolina - cabergolina, dosagem 0,5 mg UND 1500   

27 Cetoconazol - xampu - cetoconazol 2% xampu 100 a 120 ml. 

(conforme Edital) 

UND 38   

28 Medicamentos - item 14 - código 36505 - citoneurin 5000 (vit. 

B1 100 Mg + vit. B6 100 mg + b12 5000 mcg), caixa contendo 

20 drágeas. 

Cada caixa equivale a 1 peça. 

UND 750   

29 Colecalciferol vit d3 1000 ui ff capsula/cp/cp reves via 

Adm oral - medicamentos gerais de uso humano, colecalciferol 

(vitamina d3) 1000 ui, forma farmaceutica capsula / 

comprimido / 

Comprimido revestido, forma de apresentacao capsula / 

Comprimido / comprimido revestido, via de administracao oral, 

Com validade mínima do produto na entrega vide edital. 

UND 450   

30 Gerais colecalciferol (vitamina d3) 7000ui - medicamentos 

Gerais de uso humano, colecalciferol (vitamina d3) 7000 ui, 

forma Farmaceutica capsula/comprimido/comprimido 

revestido, forma 

De apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, 

via de administracao oral, com validade mínima do produto na 

Entrega vide edital. 

UND 450   

31 Lista de estoque - colecalciferol (vitamina d3) 200 ui a 220 

Ui/gota solucao oral fr 20 ml colecalciferol (vitamina d3) 

concentração 

De 200ui a 220ui/gota; forma farmacêutica solução oral/gotas; 

em frasco 

Com no mínimo 10 ml. 

UND 188   

32 Contraste radiológico - contraste radiológico, 

Apresentação não iônico de baixa osmolaridade, dosagem 

mínimo de 300mg/ml de iodo, caracteristicas adicionais 

injetável 

UND 113   

33 Contraste radiológico - contraste radiológico, 

Apresentação à base de ioxaglato de meglumina e sódio, 

dosagem 59% com 320mg de iodo/ml, caracteristicas 

adicionais injetável 

UND 113   

34 Bupropiona cloridrato - bupropiona cloridrato, dosagem 150 

Mg 

Catmat: 268994 - bupropiona cloridrato, 150 mg 

UND 1500   
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35 Amantadina - amantadina, concentração 100 mg UND 750   

36 Ciclobenzaprina cloridrato - ciclobenzaprina cloridrato, 

Dosagem 10 mg 

Catmat: 282313 - ciclobenzaprina cloridrato, 10 mg 

UND 1500   

37 Embalagem produto farmacêutico - memantina, cloridrato - 10 

mg 

Catmat: 150856 - embalagem produto farmacêutico, 

embalagem produto Farmacêutico 

UND 1500   

38 Dexametasona - dexametasona 4mg/ml solução injetável 

ampola Contendo 2,5ml 

UND 750   

39 Diclofenaco - diclofenaco, composição sal dietilamônio, 

Concentração 11,6 mg/g equivalente a10 mg/g do sal potássico, 

Forma farmacêutica gel 

UND 375   

40 Diclofenaco - diclofenaco, composição sal resinato, 

Concentração 15 mg/ml, forma farmacêutica suspensão oral 

gotas 

Catmat: 352319 - diclofenaco, sal resinato, 15 mg/ml, 

suspensão oral - Gotas 

UND 225   

41 Medicamentos - comprimidos de diclofenaco sódico 50 mg 

(quantidade 50.000 cinquenta mil unidades). O medicamento 

cotado, Deverá conter registro na anvisa , validade de no 

mínimo 12 meses. Valor 

Do lote r$ 1.500,00. A disputa ocorrerá pelo valor total do lote. 

UND 45000   

42 Diclofenaco - diclofenaco sódico, 25 mg/ml, injetável - ampola 

c/ 3,0 ml, Contendo na embalagem externa os dados de 

identificação, procedência, 

Número de registro na anvisa, lote e validade. Validade mínima 

de 75 % do total 

Da sua estabilidade 

UND 375   

43 Diclofenaco - diclofenaco, apresentação sal potássico, 

Dosagem 50 mg 

Catmat: 270992 - diclofenaco,sal potássico, 50 mg 

UND 37500   

44 Gerais dienogeste 2 mg - medicamentos gerais de uso humano, 

Dienogeste 2 mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, via 

de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na 

entrega Vide edital. 

UND 750   

45 Dimeticona - dimeticona, concentração 75 mg/ml, forma 

Farmaceutica emulsão oral- gotas 

Catmat: 392118 - dimeticona, 75 mg/ml, emulsão oral – gotas 

UND 2250   

46 Dimeticona - dimeticona, dosagem 40 mg UND 7500   

47 Divalproato de sódio - divalproato de sódio, concentração 125 

mg 

Catmat: 352911 - divalproato de sódio, 125 mg 

UND 750   

48 F o r m a - duloxetina comprimido 30 mg 

Catmat: 150995 - forma, forma 

UND 750   

49 Equipamentos diversos para serviços profissionais - 

Fenoterol, bromidrato-solução inalante 0,5%. Frasco conta-

gotas 20 ml 

UND 60   

50 Gerais stryphnodendron barbatiman 60mg/g - 

Medicamentos gerais de uso humano, stryphnodendron 

Barbatiman 60mg/g, forma farmaceutica pomada, forma de 

Apresentacao bisnaga, via de administracao dermatologica, 

com Validade mínima do produto na entrega de 75% 

UND 75   

51 Medicamentos - solidos, capsulas e comprimidos - 

Gabapentina, 300 mg, capsula.a embalagem deve conter venda 

proibida pelo 

UND 750   
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Comercio.apresentar registro do produto na anvisa e certificado 

de boas 

Praticas, fabricacao e controle - cbpfc do fabricante conforme 

resolução Anvisa n°460/99.em caso do fabricante fora do 

mercosul, apresentar 

Documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial. 

52 Lista de estoque - item 05 ? Ipratrópio brometo 0,25 mg/ml 

(0,025%) solução inalante gotas frasco 20 ml. Brometo de 

ipratrópio Em solução para inalação com 0,25 mg/ml (0,025%), 

acondicionado em frasco Gotejador ou acompanhado de conta-

gotas com 20 ml, embalados em caixas, Conforme constar no 

registro do produto. A embalagem deverá trazer 

Externamente os dados de identificação, número de lote, data 

de fabricação e 

Data de validade. Código supri : 11.64.006.030.0030-0 

Catmat: 29394 - lista de estoque, lista de estoque 

UND 75   

53 Material de sobrevivencia - isoflavona de soja (glycine max) (l) 

merr 

Cápsula 150mg. 

Catmat: 47996 - material de sobrevivencia, material de 

sobrevivencia 

UND 1500   

54 Latanoprosta - latanoprosta, composição associado com 

Timolol, concentração 50 mcg + 5 mg/ml,forma farmacêutica 

Solução oftálmica 

Catmat: 294094 - latanoprosta, associado com timolol, 50 mcg 

+ 5 mg/ml, Solução oftálmica 

UND 38   

55 Cloridrato de lidocaina - cloridrato lidocaína em gel a 2% (20 

mg/g) Em bisnaga com 30 g, embalada conforme consta no 

registro do produto. AEmbalagem deverá trazer externamente 

os dados de identificação, número de 

Lote, data de fabricação e data de validade. Na data da entrega, 

o produto deve 

Possuir, no mínimo, 75% do prazo de validade total. Conforme 

portaria 2814 

Gm/1998, o produto deve apresentar em sua embalagem 

primária e/ou Secundária, a expressão proibido venda no 

comércio. 

UND 450   

56 Medicamentos - item 18 - código 49821 - minilax (sorbitol + 

Laurilsulfato de sódio) - uso retal. Cada bisnaga equivale a uma 

Peça. 

UND 1500   

57 Mesalazina - mesalazina, concentração 400 mg 

Catmat: 292237 - mesalazina,400 mg 

UND 675   

58 Nimesulida - nimesulida, dosagem 100 mg 

Catmat: 273710 - nimesulida, 100 mg 

UND 9000   

59 Medicamentos - nitrazepan 5 mgnitrazepam, 5 mg, 

comprimido. Registro no ministério da saúde.(quantidade total 

estimada:350.000 comprimidos) 

UND 750   

60 Embalagem produto farmacêutico - oxcarbazepina - 60 mg/ml - 

Suspensão oral 

Catmat: 150856 - embalagem produto farmacêutico, 

embalagem produto 

Farmacêutico 

UND 75   

61 Gerais oxibutinina - medicamentos gerais de uso humano, 

Oxibutinina, cloridrato 1mg/ml, forma farmaceutica 

Xarope/solucao oral, forma de apresentacao frasco, via de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na 

entrega 

Vide edital. 

UND 38   

62 Pantoprazol - pantoprazol, dosagem 40 mg UND 750   
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Catmat: 267892 - pantoprazol, 40 mg 

63 Gerais vit.a(2300ui/10ml)+e+d+b1+b2+b3+b5+b6+c - 

Medicamentos gerais de uso humano, polivitaminico: retinol 

(vitamina a) 2300ui/10ml, tocoferol (vitamina e) 7ui/10ml, 

Colecalciferol (vitamina d) 400 ui/10ml, tiamina (vitamina b1) 

1,2mg/10ml, riboflavina (vitamina b2) 1,4mg/10ml, 

nicotinamida 

(vitamina b3) 17mg/10ml, acido pantotenico (vitamina b5) 

5mg/10ml, 

Piridoxina (vitamina b6)1mg/10ml, acido ascorbico (vitamina 

c) 

80mg/10ml, forma farmaceutica injetavel, forma de 

Apresentacao ampola/frasco-ampola, via de administracao 

Intravenoso, com validade mínima do produto na entrega vide 

Edital. 

UND 450   

64 Pregabalina - pregabalina, concentração 75 mg UND 1125   

65 Pregabalina - pregabalina, concentração 150 mg 

Catmat: 392111 - pregabalina, 150 mg 

UND 1125   

66 Risperidona 3 mg - risperidona 3 mg comprimido UND 4500   

67 Rivaroxabana - rivaroxabana, concentração 20 mg 

Catmat: 412091 - rivaroxabana, 20 mg 

UND 450   

68 Sulfato de salbutamol - sulfato de salbutamol 2mg/5ml, 

Xarope c/ 100ml + copo dosador 

UND 1125   

69 Material de sobrevivencia - systane ul (polietilenoglicol + 

Propilenoglicol), frasco c/ 15ml 

Catmat: 47996 - material de sobrevivencia, material de 

sobrevivencia 

UND 38   

70 Propatilnitrato 10 mg (sustrate) cp - propatilnitrato 10mg 

(sustrate) 

UND 2700   

71 Cafeina+carisoprodol+diclofenaco sodico+paracetamo - 

Cafeína30mg + carisoprodol 125mg + diclofenaco sódico 

50mg + 

Parecetamol 300mg (tandrilax 

UND 1500   

72 Reagente para dosagem de substancia monitorada det. 

Quant. De tracolim - reagente para dosagem de substancia 

Monitorada, para determinacao para a determinacao 

Quantitativa de tacrolimus, totalmente automatizado, 

Linearidade igual ou superior a 30,0ng/ml, sensibilidade 

analitica 

Igual ou inferior a 3.5 ng/ml, execucao automatica, utilizado na 

Monitorizacao de pacientes transplantados, em soro, 

Determinacao quantitativa, com coeficiente de variacao igual 

ou 

Superior a 10,0%, acompanha controles, calibradores, controle 

Normal e patologico, devera acompanhar reagentes auxiliares 

Para realizacao dos ensaios, controle,calibrador,tampao 

Diluidor, validade minima apos entrega de minimo 6 meses, 

forma 

De acondicionamento conforme o fabricante, kit contendo 

Testes, rotulo com nr de lote, data de fabricacao, validade, 

Composição e procedência 

UND 9   

73 Medicamentos - sólidos, capsulas e comprimidos - venalot. 

Lote correspondente a quantidade de 10.000 comprimidos. 

UND 1500   

74 Extrato medicinal - extrato medicinal, princípio ativo guaco 

(mikania glomerata spreng.), concentração 35 mg/ml, forma 

Farmacêutica xarope 

UND 375   

                                                                                                                                            Valor Total:  
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LOTE IV – COTA RESERVADA 25% 

MEDICAMENTOS – ATENÇÃO BÁSICA - EXTRA 

 

Item Descrição 
UND Quantidade 

Valor Unit 

R$ 

Valor Total R$ 

01 Ácido ascórbico - ácido ascórbico, composição e glicose, 

Concentração 20% + 4%, forma física solução oral gotas, uso  

Veterinário 

Catmat: 418605 - ácido ascórbico, e glicose, 20% + 4%, 

solução oral gotas, 

 Uso veterinário 

UND 1250   

02 Gerais ambroxol - medicamentos gerais de uso humano, 

Ambroxol, cloridrato 6mg/ml, forma farmaceutica 

Xarope/solucao oral, forma de apresentação frasco, via de 

administração oral, com validade mínima do produto na 

entrega. De 80%. 

UND 12   

03 Ambroxol - ambroxol, composição sal cloridrato, 

Concentração 3 mg/ml, aplicação xarope infantil 

UND 1500   

04 Ampicilina 250mg/5ml - 60ml frasco - ampicilina, 50 mg/ml. 

Suspensão oral frasco com 60ml 

UND 125   

05 Ampicilina - ampicilina, dosagem 500 mg Catmat: 267515 - 

ampicilina, 500 mg 

UND 2500   

06 Dorzolamida colirio - dorzolamida 20 mg/ml- sol. Oftálmica 5 

Ml 

UND 7,5   

07 Gerais dexametasona+neomic.+polimix.b - medicamentos 

Gerais de uso humano, dexametasona 1 mg/ml, neomicina, 

sulfato 5 mg/ml, polimixina b, sulfato 6000 ui/ml, forma 

farmaceutica 

Suspensao oftalmica, forma de apresentacao frasco contagotas, 

Via de administracao oftalmica, com validade mínima do 

Produto na entrega de 50%. 

UND 750   

08 Nistatina - nistatina, dosagem 25.000 ui/g, apresentação creme 

Vaginal 

UND 500   

09 Material de consumo hospitalar - código ghc: 

3355especificação: Piroxicam 20 mg cp - unidade: 

capsulaconforme especificações e 

Condições constantes deste edital e seus anexos. 

UND 15000   

10 Gerais vit.a(20.000ui/ml)+vit.d(1600 ui/ml)+vit.e(30mg/ml) - 

Medicamentos gerais de uso humano, polivitaminico palmitato 

de Retinol (vitamina a) 20.000 ui/ml, colecalciferol (vitamina 

d) 1.600 Ui/ml, acetato de racealfatocoferol (vitamina e) 30 

mg/ml, forma 

Farmaceutica solucao oral, forma de apresentacao frasco, via 

De administracao oral, com validade mínima do produto na 

Entrega vide edital. 

UND 300   

11 Gerais polivit(a+c+e)+ sais min(cu+se+zn) - medicamentos 

Gerais de uso humano, polivitaminico + sais minerais, retinol 

(vitamina a) 10.000 ui, acido ascorbico (vitamina c) 600 mg, 

Tocoferol (vitamina e) 200 ui, cobre 1 mg, selenio 100 mcg, 

zinco 30 Mg, forma farmaceutica 

capsula/comprimido/comprimido Revestido, forma de 

apresentacao 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, via de 

administração 

Oral, com validade mínima do produto na entrega de 50%. 

UND 10000   

12 Embalagem - risperidona comprimido 1mg 

Catmat: 150725 - embalagem, embalagem 

UND 1500   

13 Risperidona - risperidona, dosagem 2 mg Catmat: 268149 - UND 1500   



 

 
    ESTADO DE ALAGOAS 

Prefeitura Municipal de Água Branca 
  CNPJ 12.350.153/0001/48 

 
risperidona, 2 mg 

14 Embalagem produto farmacêutico - sertralina, cloridrato - 50 

mg 

Catmat: 150856 - embalagem produto farmacêutico, 

embalagem produto 

Farmacêutico 

UND 2500   

15 Acebrofilina - acebrofilina, dosagem 10 mg/ml, forma 

Farmacêutica xarope adulto 

UND 300   

16 Acebrofilina - acebrofilina, dosagem 5 mg/ml, forma 

Farmacêutica xarope infantil 

UND 300   

17 Ácido ascórbico - ácido ascórbico, dosagem 500 mg UND 7500   

18 Medicamentos - solidos, capsulas e comprimidos – alenia 

12+400mg. Lote correspondente a quantidade de 1.440 

comprimidos. 

UND 150   

19 Ambroxol - ambroxol, composição sal cloridrato, 

Concentração 6 mg/ml, aplicação xarope adulto 

Catmat: 271659 - ambroxol, sal cloridrato, 6 mg/ml, xarope 

adulto 

UND 1500   

20 Aminofilina - aminofilina, dosagem 100 mg UND 2000   

21 Amitriptilina 25 mg cp - amitriptilina,cloridrato 25mg UND 250   

22 Clopidogrel - clopidogrel, bissulfato de 75 mg, de clopidogrel 

base, Comprimido revestido. A embalagem deve conter venda 

proibida pelo 

Comercio.apresentar registro dos produtos na anvisa e 

certificado de boas Praticas, fabricacao e controle - cbpfc do 

fabricante conforme resolucao 

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 

apresentar Documento do pais de origem traduzido por tradutor 

oficial. 

UND 375   

23 Lista de estoque - colecalciferol (vitamina d3) 200 ui a 220 

Ui/gota solucao oral fr 20 ml colecalciferol (vitamina d3) 

concentração De 200ui a 220ui/gota; forma farmacêutica 

solução oral/gotas; em frasco 

Com no mínimo 10 ml. 

UND 7   

24 Escopolamina - escopolamina butilbrometo, 20 mg/ml, solução 

injetável Ampola 1 ml 

UND 500   

25 Medicamentos - butilbrometo de escopolamina 4mg.ml mais 

Dipirona 500 mg.ml ampola 5ml 

UND 1500   

26 Cabergolina - cabergolina, dosagem 0,5 mg UND 500   

27 Cetoconazol - xampu - cetoconazol 2% xampu 100 a 120 ml. 

(conforme Edital) 

UND 12   

28 Medicamentos - item 14 - código 36505 - citoneurin 5000 (vit. 

B1 100 Mg + vit. B6 100 mg + b12 5000 mcg), caixa contendo 

20 drágeas. 

Cada caixa equivale a 1 peça. 

UND 250   

29 Colecalciferol vit d3 1000 ui ff capsula/cp/cp reves via 

Adm oral - medicamentos gerais de uso humano, colecalciferol 

(vitamina d3) 1000 ui, forma farmaceutica capsula / 

comprimido / 

Comprimido revestido, forma de apresentacao capsula / 

Comprimido / comprimido revestido, via de administracao oral, 

Com validade mínima do produto na entrega vide edital. 

UND 150   

30 Gerais colecalciferol (vitamina d3) 7000ui - medicamentos 

Gerais de uso humano, colecalciferol (vitamina d3) 7000 ui, 

forma Farmaceutica capsula/comprimido/comprimido 

revestido, forma 

De apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, 

via de administracao oral, com validade mínima do produto na 

Entrega vide edital. 

UND 150   
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31 Lista de estoque - colecalciferol (vitamina d3) 200 ui a 220 

Ui/gota solucao oral fr 20 ml colecalciferol (vitamina d3) 

concentração 

De 200ui a 220ui/gota; forma farmacêutica solução oral/gotas; 

em frasco 

Com no mínimo 10 ml. 

UND 62   

32 Contraste radiológico - contraste radiológico, 

Apresentação não iônico de baixa osmolaridade, dosagem 

mínimo de 300mg/ml de iodo, caracteristicas adicionais 

injetável 

UND 37   

33 Contraste radiológico - contraste radiológico, 

Apresentação à base de ioxaglato de meglumina e sódio, 

dosagem 59% com 320mg de iodo/ml, caracteristicas 

adicionais injetável 

UND 37   

34 Bupropiona cloridrato - bupropiona cloridrato, dosagem 150 

Mg 

Catmat: 268994 - bupropiona cloridrato, 150 mg 

UND 500   

35 Amantadina - amantadina, concentração 100 mg UND 250   

36 Ciclobenzaprina cloridrato - ciclobenzaprina cloridrato, 

Dosagem 10 mg 

Catmat: 282313 - ciclobenzaprina cloridrato, 10 mg 

UND 500   

37 Embalagem produto farmacêutico - memantina, cloridrato - 10 

mg 

Catmat: 150856 - embalagem produto farmacêutico, 

embalagem produto Farmacêutico 

UND 500   

38 Dexametasona - dexametasona 4mg/ml solução injetável 

ampola Contendo 2,5ml 

UND 250   

39 Diclofenaco - diclofenaco, composição sal dietilamônio, 

Concentração 11,6 mg/g equivalente a10 mg/g do sal potássico, 

Forma farmacêutica gel 

UND 125   

40 Diclofenaco - diclofenaco, composição sal resinato, 

Concentração 15 mg/ml, forma farmacêutica suspensão oral 

gotas 

Catmat: 352319 - diclofenaco, sal resinato, 15 mg/ml, 

suspensão oral - Gotas 

UND 75   

41 Medicamentos - comprimidos de diclofenaco sódico 50 mg 

(quantidade 50.000 cinquenta mil unidades). O medicamento 

cotado, Deverá conter registro na anvisa , validade de no 

mínimo 12 meses. Valor 

Do lote r$ 1.500,00. A disputa ocorrerá pelo valor total do lote. 

UND 15000   

42 Diclofenaco - diclofenaco sódico, 25 mg/ml, injetável - ampola 

c/ 3,0 ml, Contendo na embalagem externa os dados de 

identificação, procedência, 

Número de registro na anvisa, lote e validade. Validade mínima 

de 75 % do total 

Da sua estabilidade 

UND 125   

43 Diclofenaco - diclofenaco, apresentação sal potássico, 

Dosagem 50 mg 

Catmat: 270992 - diclofenaco,sal potássico, 50 mg 

UND 12500   

44 Gerais dienogeste 2 mg - medicamentos gerais de uso humano, 

Dienogeste 2 mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, via 

de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na 

entrega Vide edital. 

UND 250   

45 Dimeticona - dimeticona, concentração 75 mg/ml, forma 

Farmaceutica emulsão oral- gotas 

Catmat: 392118 - dimeticona, 75 mg/ml, emulsão oral – gotas 

UND 750   
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46 Dimeticona - dimeticona, dosagem 40 mg UND 2500   

47 Divalproato de sódio - divalproato de sódio, concentração 125 

mg 

Catmat: 352911 - divalproato de sódio, 125 mg 

UND 250   

48 F o r m a - duloxetina comprimido 30 mg 

Catmat: 150995 - forma, forma 

UND 250   

49 Equipamentos diversos para serviços profissionais - 

Fenoterol, bromidrato-solução inalante 0,5%. Frasco conta-

gotas 20 ml 

UND 20   

50 Gerais stryphnodendron barbatiman 60mg/g - 

Medicamentos gerais de uso humano, stryphnodendron 

Barbatiman 60mg/g, forma farmaceutica pomada, forma de 

Apresentacao bisnaga, via de administracao dermatologica, 

com Validade mínima do produto na entrega de 75% 

UND 25   

51 Medicamentos - solidos, capsulas e comprimidos - 

Gabapentina, 300 mg, capsula.a embalagem deve conter venda 

proibida pelo 

Comercio.apresentar registro do produto na anvisa e certificado 

de boas 

Praticas, fabricacao e controle - cbpfc do fabricante conforme 

resolução Anvisa n°460/99.em caso do fabricante fora do 

mercosul, apresentar 

Documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial. 

UND 250   

52 Lista de estoque - item 05 ? Ipratrópio brometo 0,25 mg/ml 

(0,025%) solução inalante gotas frasco 20 ml. Brometo de 

ipratrópio Em solução para inalação com 0,25 mg/ml (0,025%), 

acondicionado em frasco Gotejador ou acompanhado de conta-

gotas com 20 ml, embalados em caixas, Conforme constar no 

registro do produto. A embalagem deverá trazer 

Externamente os dados de identificação, número de lote, data 

de fabricação e 

Data de validade. Código supri : 11.64.006.030.0030-0 

Catmat: 29394 - lista de estoque, lista de estoque 

UND 25   

53 Material de sobrevivencia - isoflavona de soja (glycine max) (l) 

merr 

Cápsula 150mg. 

Catmat: 47996 - material de sobrevivencia, material de 

sobrevivencia 

UND 500   

54 Latanoprosta - latanoprosta, composição associado com 

Timolol, concentração 50 mcg + 5 mg/ml,forma farmacêutica 

Solução oftálmica 

Catmat: 294094 - latanoprosta, associado com timolol, 50 mcg 

+ 5 mg/ml, Solução oftálmica 

UND 12   

55 Cloridrato de lidocaina - cloridrato lidocaína em gel a 2% (20 

mg/g) Em bisnaga com 30 g, embalada conforme consta no 

registro do produto. AEmbalagem deverá trazer externamente 

os dados de identificação, número de 

Lote, data de fabricação e data de validade. Na data da entrega, 

o produto deve 

Possuir, no mínimo, 75% do prazo de validade total. Conforme 

portaria 2814 

Gm/1998, o produto deve apresentar em sua embalagem 

primária e/ou Secundária, a expressão proibido venda no 

comércio. 

UND 150   

56 Medicamentos - item 18 - código 49821 - minilax (sorbitol + 

Laurilsulfato de sódio) - uso retal. Cada bisnaga equivale a uma 

Peça. 

UND 500   

57 Mesalazina - mesalazina, concentração 400 mg 

Catmat: 292237 - mesalazina,400 mg 

UND 225   
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58 Nimesulida - nimesulida, dosagem 100 mg 

Catmat: 273710 - nimesulida, 100 mg 

UND 3000   

59 Medicamentos - nitrazepan 5 mgnitrazepam, 5 mg, 

comprimido. Registro no ministério da saúde.(quantidade total 

estimada:350.000 comprimidos) 

UND 250   

60 Embalagem produto farmacêutico - oxcarbazepina - 60 mg/ml - 

Suspensão oral 

Catmat: 150856 - embalagem produto farmacêutico, 

embalagem produto 

Farmacêutico 

UND 25   

61 Gerais oxibutinina - medicamentos gerais de uso humano, 

Oxibutinina, cloridrato 1mg/ml, forma farmaceutica 

Xarope/solucao oral, forma de apresentacao frasco, via de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na 

entrega 

Vide edital. 

UND 12,5   

62 Pantoprazol - pantoprazol, dosagem 40 mg 

Catmat: 267892 - pantoprazol, 40 mg 

UND 250   

63 Gerais vit.a(2300ui/10ml)+e+d+b1+b2+b3+b5+b6+c - 

Medicamentos gerais de uso humano, polivitaminico: retinol 

(vitamina a) 2300ui/10ml, tocoferol (vitamina e) 7ui/10ml, 

Colecalciferol (vitamina d) 400 ui/10ml, tiamina (vitamina b1) 

1,2mg/10ml, riboflavina (vitamina b2) 1,4mg/10ml, 

nicotinamida 

(vitamina b3) 17mg/10ml, acido pantotenico (vitamina b5) 

5mg/10ml, 

Piridoxina (vitamina b6)1mg/10ml, acido ascorbico (vitamina 

c) 

80mg/10ml, forma farmaceutica injetavel, forma de 

Apresentacao ampola/frasco-ampola, via de administracao 

Intravenoso, com validade mínima do produto na entrega vide 

Edital. 

UND 150   

64 Pregabalina - pregabalina, concentração 75 mg UND 375   

65 Pregabalina - pregabalina, concentração 150 mg 

Catmat: 392111 - pregabalina, 150 mg 

UND 375   

66 Risperidona 3 mg - risperidona 3 mg comprimido UND 1500   

67 Rivaroxabana - rivaroxabana, concentração 20 mg 

Catmat: 412091 - rivaroxabana, 20 mg 

UND 150   

68 Sulfato de salbutamol - sulfato de salbutamol 2mg/5ml, 

Xarope c/ 100ml + copo dosador 

UND 375   

69 Material de sobrevivencia - systane ul (polietilenoglicol + 

Propilenoglicol), frasco c/ 15ml 

Catmat: 47996 - material de sobrevivencia, material de 

sobrevivencia 

UND 12   

70 Propatilnitrato 10 mg (sustrate) cp - propatilnitrato 10mg 

(sustrate) 

UND 900   

71 Cafeina+carisoprodol+diclofenaco sodico+paracetamo - 

Cafeína30mg + carisoprodol 125mg + diclofenaco sódico 

50mg + 

Parecetamol 300mg (tandrilax 

UND 500   

72 Reagente para dosagem de substancia monitorada det. 

Quant. De tracolim - reagente para dosagem de substancia 

Monitorada, para determinacao para a determinacao 

Quantitativa de tacrolimus, totalmente automatizado, 

Linearidade igual ou superior a 30,0ng/ml, sensibilidade 

analitica 

Igual ou inferior a 3.5 ng/ml, execucao automatica, utilizado na 

Monitorizacao de pacientes transplantados, em soro, 

Determinacao quantitativa, com coeficiente de variacao igual 

UND 3   
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ou 

Superior a 10,0%, acompanha controles, calibradores, controle 

Normal e patologico, devera acompanhar reagentes auxiliares 

Para realizacao dos ensaios, controle,calibrador,tampao 

Diluidor, validade minima apos entrega de minimo 6 meses, 

forma 

De acondicionamento conforme o fabricante, kit contendo 

Testes, rotulo com nr de lote, data de fabricacao, validade, 

Composição e procedência 

73 Medicamentos - sólidos, capsulas e comprimidos - venalot. 

Lote correspondente a quantidade de 10.000 comprimidos. 

UND 500   

74 Extrato medicinal - extrato medicinal, princípio ativo guaco 

(mikania glomerata spreng.), concentração 35 mg/ml, forma 

Farmacêutica xarope 

UND 125   

                                                                                                                                    VALOR TOTAL:  

 

  

 

LOTE V – COTA PRINCIPAL - 75%  

MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO CAPS 

 

Item Descrição 
UND Quantidade 

Valor Unit 

R$ 

Valor Total R$ 

01 Control amitriptilina - medicamentos controlados de uso 

Humano, amitriptilina, cloridrato 25mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

apresentação capsula/comprimido/comprimido revestido, via de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na 

entrega de 50%. 

UND 32325   

02 Control bromazepam 3mg - medicamentos controlados de 

Uso humano, bromazepam 3mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido/dragea, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido 

Revestido/dragea, via de administracao oral, com validade 

Mínima do produto na entrega vide edital. 

UND 300   

03 Medicamentos - bromazepam 6mg UND 4275   

04 Material de sobrevivencia - carbamazepina 200mg (vo) (c1). 

Catmat: 47996 - material de sobrevivencia, material de 

sobrevivencia 

UND 42150   

05 Control carbamazepina 400mg - medicamentos controlados 

De uso humano, carbamazepina 400mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido revestido de liberacao prolonga da, forma 

de apresentacao capsula/comprimido revestido de liberacao 

Prolonga da, via de administracao oral, com validade mínima 

do 

Produto na entrega de 80%. 

UND 2625   

06 Embalagem produto farmacêutico - carbonato de litio 300mg 

Catmat: 150856 - embalagem produto farmacêutico, 

embalagem produto farmacêutico 

UND 9525   

07 Registro peças e componentes - clonazepam 0,5 mg 

(port.344/98) Catmat: 150628 - registro peças e componentes, 

registro peças e 

Componentes 

UND 2850   

08 Clonazepam - clonazepam, dosagem 2,5 mg/ml, apresentação 

Solução oral- gotas. Catmat: 270120 - clonazepam, 2,5 mg/ml, 

solução oral- gotas 

UND 975   

09 Embalagem produto farmacêutico - clonazepam 2mg 

comprimidos 

Catmat: 150856 - embalagem produto farmacêutico, 

UND 11250   
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embalagem produto 

Farmacêutico 

10 Biperideno - biperideno, dosagem 2 mg 

Catmat: 270140 - biperideno, 2 mg 

UND 5925   

11 Embalagem produto farmacêutico - 190003089 cloritrado de 

Clorpromazina comprimido 100mg 

Catmat: 150856 - embalagem produto farmacêutico, 

embalagem produto 

Farmacêutico 

UND 16875   

12 Material de sobrevivencia - clorpromazina 25mg (vo). 

Catmat: 47996 - material de sobrevivencia, material de 

sobrevivencia 

UND 1125   

13 FLUOXETINA 20 MG CPS - Fluoxetina, Cloridrato de, 20 

mg. Comprimido ou Cápsula Unidade 

UND 22125   

14 Control nortriptilina - medicamentos controlados de uso 

Humano, nortriptilina, cloridrato 25mg, forma farmacêutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, via 

de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na 

entrega Vide edital. 

UND 3900   

15 Material de sobrevivencia - paroxetina 20mg. 

Catmat: 47996 - material de sobrevivencia, material de 

sobrevivencia 

UND 375   

16 Gerais prometazina - medicamentos gerais de uso humano, 

Prometazina, cloridrato 25mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, via 

de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na 

entrega de 75%. 

UND 46500   

17 Sertralina cloridrato - sertralina cloridrato, dosagem 

50mg.  Catmat: 272365 - sertralina cloridrato, 50mg 

UND 11625   

18 Medicamentos - injetaveis - item 1 - código 16582 – 

haloperidol. Decanoato 50 mg/ml, solução injetável sem 

associações, 

Apresentada em ampola ou frasco com 1 ml. Lote com 100 

Ampolas. Obs.: cada lote equivale a uma peça 

UND 375   

19 Material de sobrevivencia - diazepam 10mg (vo). 

Catmat: 47996 - material de sobrevivencia, material de 

sobrevivencia 

UND 1500   

20 Control diazepam 5 mg - medicamentos controlados de uso 

Humano, diazepam 5mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido/dragea, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido 

Revestido/dragea, via de administracao oral, com validade 

Mínima do produto na entrega de 80%. 

UND 27000   

21 EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO - Fenobarbital 

100mg Forma Farmacêutica: comprimidos unitarizados. Via 

oral. Validade mínima na entrega 

De 50% da data de fabricação. 

UND 75   

22 Control haloperidol 1mg - medicamentos controlados de 

Uso humano, haloperidol 1mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

apresentação capsula/comprimido/comprimido revestido, via de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na 

entrega de 75%. 

UND 4613   

23 Haloperidol - haloperidol, concentração 2 mg/ml, tipo uso 

Solução oral-gotas 

UND 31500   
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24 MATERIAL DE SOBREVIVENCIA - Haloperidol 5mg, uso 

oral – comprimido. Catmat: 47996 - MATERIAL DE 

SOBREVIVENCIA, MATERIAL DE SOBREVIVENCIA 

UND 375   

25 Embalagem produto farmacêutico - levomepromazina 100mg 

Catmat: 150856 - embalagem produto farmacêutico, 

embalagem produto farmacêutico 

UND 4650   

26 Control levomepromazina - medicamentos controlados de 

Uso humano levomepromazina, maleato 25mg, forma 

farmaceutica capsula/comprimido/comprimido revestido, forma 

de apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, via 

de administracao oral, com validade mínima do produto na 

Entrega de 50% 

UND 1688   

27 Quetiapina - quetiapina, dosagem 100 mg 

Catmat: 272832 - quetiapina, 100 m 

UND 135   

28 EMBALAGEM - Risperidona comprimido 1mg 

Catmat: 150725 - EMBALAGEM, EMBALAGEM 

UND 9375   

29 Risperidona 2mg - risperidona 2mg UND 10875   

30 Gerais passiflora100mg+crataegus ox.30mg+salix 

A.100mg - medicamentos gerais de uso humano, 

Passiflora,extrato seco 100mg, crataegus oxyacantha,extrato 

Seco 30mg, salix alba l. 100mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido/dragea, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido 

Revestido/dragea, via de administracao oral, com validade 

mínima do produto na entrega vide edital. 

UND 75   

31 MEDICAMENTOS - Carbamazepina 20 mg/ml. Xarope. 

Frasco com 100 ml. 

CONFORME ANEXO I, LOTE 2, ITEM 1 DO EDITAL 

UND 75   

32 CLOMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO - Clomipramina, 

Cloridrato de, 25 Mg. Comprimido Unidade 

UND 1125   

33 TIORIDAZINA 100MG - Tioridazina, Cloridrato, 100 mg, 

Comprimido, 

Contendo na embalagem externa os dados de identificação, 

procedência, 

Número de registro na ANVISA, lote e validade. Validade 

mínima de 75 % do total 

Da sua estabilidade 

UND 2475   

34 Control tioridazina - medicamentos controlados de uso 

humano, tioridazina, cloridrato 25mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, via 

de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na 

entrega Vide edital. 

UND 1763   

35 Tioridazina cloridrato - tioridazina cloridrato, 

Concentração 50 mg 

Catmat: 272366 - tioridazina cloridrato, 50 mg 

UND 10538   

36 MEDICAMENTOS - Cloridrato de venlafaxina 150mg 

Quantidade 12.000 

UND 375   

37 Cloxazolam - cloxazolam, dosagem 1 mg 

Catmat: 267526 - cloxazolam, 1 mg 

UND 750   

38 Control cloxazolam 1 mg - medicamentos controlados de 

Uso humano, cloxazolam 1mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido/dragea, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido 

Revestido/dragea, via de administracao oral, com validade 

Mínima do produto na entrega vide edital 

UND 375   

39 FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO - Fenobarbital, 

100 mg. 

UND 6525   
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Comprimido Unidade 

40 IMIPRAMINA - Imipramina, 25 mg, Comprimido, contendo 

na embalagem 

Externa os dados de identificação, procedência, número de 

registro na ANVISA, 

Lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da sua 

estabilidade. 

UND 1125   

41 Lamotrigina - lamotrigina, dosagem 25 mg 

Catmat: 295040 - lamotrigina, 25 mg 

UND 375   

42 Medicamentos - comprimidos de lorazepan 2 mg (quantidade 

30.000 trinta mil unidades). O medicamento cotado, deverá 

conter Registro na anvisa valor do lote r$ 8.400,00. A disputa 

ocorrerá pelo 

Valor total do lote. 

UND 750   

43 Mirtazapina - mirtazapina, dosagem 30 mg 

Catmat: 294536 - mirtazapina, 30 mg 

UND 375   

44 Olanzapina - olanzapina, dosagem 5 mg 

Catmat: 271620 - olanzapina, 5 mg 

UND 375   

45 Imipramina - imipramina, princípio ativo pamoato, dosagem 75 

mg 

Catmat: 267294 - imipramina, pamoato, 75 mg 

UND 750   

46 Periciazina 1% gotas frasco com 20 ml - cód.20648 - 

Periciazina a 1% (10mg/ml), solucao oral, frasco com 20ml. 

UND 150   

47 PERICIAZINA - Periciazina 40 mg / ml (4%) UND 300   

48 Control pimozida 4mg - medicamentos controlados de uso 

Humano, pimozida 4mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, via 

de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na 

entrega Vide edital. 

UND 375   

49 Quetiapina - quetiapina, dosagem 100 mg 

Catmat: 272832 - quetiapina, 100 mg 

UND 750   

50 Risperidona - risperidona, dosagem 3 mg 

Catmat: 284105 - risperidona, 3 mg 

UND 1500   

51 Topiramato - topiramato, dosagem 100 mg 

Catmat: 272851 - topiramato, 100 mg 

UND 750   

52 Valproato de sódio - valproato de sódio, concentração 500 mg UND 2175   

 

 

LOTE VI – COTA RESERVADA – 25% 

MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO CAPS 

 

 

Item Descrição 
UND Quantidade 

Valor Unit 

R$ 

Valor Total R$ 

01 Control amitriptilina - medicamentos controlados de uso 

Humano, amitriptilina, cloridrato 25mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

apresentação capsula/comprimido/comprimido revestido, via de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na 

entrega de 50%. 

UND 10775   

02 Control bromazepam 3mg - medicamentos controlados de 

Uso humano, bromazepam 3mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido/dragea, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido 

Revestido/dragea, via de administracao oral, com validade 

Mínima do produto na entrega vide edital. 

UND 100   
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03 Medicamentos - bromazepam 6mg UND 1425   

04 Material de sobrevivencia - carbamazepina 200mg (vo) (c1). 

Catmat: 47996 - material de sobrevivencia, material de 

sobrevivencia 

UND 14050   

05 Control carbamazepina 400mg - medicamentos controlados 

De uso humano, carbamazepina 400mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido revestido de liberacao prolonga da, forma 

de apresentacao capsula/comprimido revestido de liberacao 

Prolonga da, via de administracao oral, com validade mínima 

do 

Produto na entrega de 80%. 

UND 875   

06 Embalagem produto farmacêutico - carbonato de litio 300mg 

Catmat: 150856 - embalagem produto farmacêutico, 

embalagem produto farmacêutico 

UND 3175   

07 Registro peças e componentes - clonazepam 0,5 mg 

(port.344/98) Catmat: 150628 - registro peças e componentes, 

registro peças e 

Componentes 

UND 950   

08 Clonazepam - clonazepam, dosagem 2,5 mg/ml, apresentação 

Solução oral- gotas. Catmat: 270120 - clonazepam, 2,5 mg/ml, 

solução oral- gotas 

UND 325   

09 Embalagem produto farmacêutico - clonazepam 2mg 

comprimidos 

Catmat: 150856 - embalagem produto farmacêutico, 

embalagem produto 

Farmacêutico 

UND 3750   

10 Biperideno - biperideno, dosagem 2 mg 

Catmat: 270140 - biperideno, 2 mg 

UND 1975   

11 Embalagem produto farmacêutico - 190003089 cloritrado de 

Clorpromazina comprimido 100mg 

Catmat: 150856 - embalagem produto farmacêutico, 

embalagem produto 

Farmacêutico 

UND 5625   

12 Material de sobrevivencia - clorpromazina 25mg (vo). 

Catmat: 47996 - material de sobrevivencia, material de 

sobrevivencia 

UND 375   

13 FLUOXETINA 20 MG CPS - Fluoxetina, Cloridrato de, 20 

mg. Comprimido ou Cápsula Unidade 

UND 7375   

14 Control nortriptilina - medicamentos controlados de uso 

Humano, nortriptilina, cloridrato 25mg, forma farmacêutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, via 

de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na 

entrega Vide edital. 

UND 1300   

15 Material de sobrevivencia - paroxetina 20mg. 

Catmat: 47996 - material de sobrevivencia, material de 

sobrevivencia 

UND 125   

16 Gerais prometazina - medicamentos gerais de uso humano, 

Prometazina, cloridrato 25mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, via 

de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na 

entrega de 75%. 

UND 15500   

17 Sertralina cloridrato - sertralina cloridrato, dosagem 

50mg.  Catmat: 272365 - sertralina cloridrato, 50mg 

UND 3875   

18 Medicamentos - injetaveis - item 1 - código 16582 – 

haloperidol. Decanoato 50 mg/ml, solução injetável sem 

UND 125   
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associações, 

Apresentada em ampola ou frasco com 1 ml. Lote com 100 

Ampolas. Obs.: cada lote equivale a uma peça 

19 Material de sobrevivencia - diazepam 10mg (vo). 

Catmat: 47996 - material de sobrevivencia, material de 

sobrevivencia 

UND 500   

20 Control diazepam 5 mg - medicamentos controlados de uso 

Humano, diazepam 5mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido/dragea, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido 

Revestido/dragea, via de administracao oral, com validade 

Mínima do produto na entrega de 80%. 

UND 9000   

21 EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO - Fenobarbital 

100mg Forma Farmacêutica: comprimidos unitarizados. Via 

oral. Validade mínima na entrega 

De 50% da data de fabricação. 

UND 25   

22 Control haloperidol 1mg - medicamentos controlados de 

Uso humano, haloperidol 1mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

apresentação capsula/comprimido/comprimido revestido, via de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na 

entrega de 75%. 

UND 1537   

23 Haloperidol - haloperidol, concentração 2 mg/ml, tipo uso 

Solução oral-gotas 

UND 10500   

24 MATERIAL DE SOBREVIVENCIA - Haloperidol 5mg, uso 

oral – comprimido. Catmat: 47996 - MATERIAL DE 

SOBREVIVENCIA, MATERIAL DE SOBREVIVENCIA 

UND 125   

25 Embalagem produto farmacêutico - levomepromazina 100mg 

Catmat: 150856 - embalagem produto farmacêutico, 

embalagem produto farmacêutico 

UND 1550   

26 Control levomepromazina - medicamentos controlados de 

Uso humano levomepromazina, maleato 25mg, forma 

farmaceutica capsula/comprimido/comprimido revestido, forma 

de apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, via 

de administracao oral, com validade mínima do produto na 

Entrega de 50% 

UND 562   

27 Quetiapina - quetiapina, dosagem 100 mg 

Catmat: 272832 - quetiapina, 100 m 

UND 45   

28 EMBALAGEM - Risperidona comprimido 1mg 

Catmat: 150725 - EMBALAGEM, EMBALAGEM 

UND 3125   

29 Risperidona 2mg - risperidona 2mg UND 3625   

30 Gerais passiflora100mg+crataegus ox.30mg+salix 

A.100mg - medicamentos gerais de uso humano, 

Passiflora,extrato seco 100mg, crataegus oxyacantha,extrato 

Seco 30mg, salix alba l. 100mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido/dragea, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido 

Revestido/dragea, via de administracao oral, com validade 

mínima do produto na entrega vide edital. 

UND 25   

31 MEDICAMENTOS - Carbamazepina 20 mg/ml. Xarope. 

Frasco com 100 ml. 

CONFORME ANEXO I, LOTE 2, ITEM 1 DO EDITAL 

UND 25   

32 CLOMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO - Clomipramina, 

Cloridrato de, 25 Mg. Comprimido Unidade 

UND 375   

33 TIORIDAZINA 100MG - Tioridazina, Cloridrato, 100 mg, 

Comprimido, 

Contendo na embalagem externa os dados de identificação, 

procedência, 

Número de registro na ANVISA, lote e validade. Validade 

UND 825   
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mínima de 75 % do total 

Da sua estabilidade 

34 Control tioridazina - medicamentos controlados de uso 

humano, tioridazina, cloridrato 25mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, via 

de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na 

entrega Vide edital. 

UND 587   

35 Tioridazina cloridrato - tioridazina cloridrato, 

Concentração 50 mg 

Catmat: 272366 - tioridazina cloridrato, 50 mg 

UND 3512   

36 MEDICAMENTOS - Cloridrato de venlafaxina 150mg 

Quantidade 12.000 

UND 125   

37 Cloxazolam - cloxazolam, dosagem 1 mg 

Catmat: 267526 - cloxazolam, 1 mg 

UND 250   

38 Control cloxazolam 1 mg - medicamentos controlados de 

Uso humano, cloxazolam 1mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido/dragea, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido 

Revestido/dragea, via de administracao oral, com validade 

Mínima do produto na entrega vide edital 

UND 125   

39 FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO - Fenobarbital, 

100 mg. 

Comprimido Unidade 

UND 2175   

40 IMIPRAMINA - Imipramina, 25 mg, Comprimido, contendo 

na embalagem 

Externa os dados de identificação, procedência, número de 

registro na ANVISA, 

Lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da sua 

estabilidade. 

UND 375   

41 Lamotrigina - lamotrigina, dosagem 25 mg 

Catmat: 295040 - lamotrigina, 25 mg 

UND 125   

42 Medicamentos - comprimidos de lorazepan 2 mg (quantidade 

30.000 trinta mil unidades). O medicamento cotado, deverá 

conter Registro na anvisa valor do lote r$ 8.400,00. A disputa 

ocorrerá pelo 

Valor total do lote. 

UND 250   

43 Mirtazapina - mirtazapina, dosagem 30 mg 

Catmat: 294536 - mirtazapina, 30 mg 

UND 125   

44 Olanzapina - olanzapina, dosagem 5 mg 

Catmat: 271620 - olanzapina, 5 mg 

UND 125   

45 Imipramina - imipramina, princípio ativo pamoato, dosagem 75 

mg 

Catmat: 267294 - imipramina, pamoato, 75 mg 

UND 250   

46 Periciazina 1% gotas frasco com 20 ml - cód.20648 - 

Periciazina a 1% (10mg/ml), solucao oral, frasco com 20ml. 

UND 50   

47 PERICIAZINA - Periciazina 40 mg / ml (4%) UND 100   

48 Control pimozida 4mg - medicamentos controlados de uso 

Humano, pimozida 4mg, forma farmaceutica 

Capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de 

Apresentacao capsula/comprimido/comprimido revestido, via 

de 

Administracao oral, com validade mínima do produto na 

entrega Vide edital. 

UND 125   

49 Quetiapina - quetiapina, dosagem 100 mg 

Catmat: 272832 - quetiapina, 100 mg 

UND 250   

50 Risperidona - risperidona, dosagem 3 mg 

Catmat: 284105 - risperidona, 3 mg 

UND 500   
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51 Topiramato - topiramato, dosagem 100 mg 

Catmat: 272851 - topiramato, 100 mg 

UND 250   

52 Valproato de sódio - valproato de sódio, concentração 500 mg UND 725   

VALOR TOTAL 

 

  

 

 

LOTE VII – COTA PTINCIPAL 75%  

CORRELATOS 

 

Item Descrição UND Quant 
Valor Unit 

R$ 

Valor Total R$ 

1 
 Abaixador de língua (espátula de madeira), 

Descartável, pct/100. 

PCT 1800   

2 
 Abridor de boca 100% silicone, autoclavável, kit com 

Dois tamanhos (adulto e infantil) 

KIT 8   

3 

Ácido fosfórico a 

37%. Gel de base aquosa contendo ácido fosfórico a 37%; três 

Pontas para aplicação. (embalagem com 3 seringas 2,5 ml 

UND 90   

4 

Àcidos graxos essenciais (age) + vitaminas a e 

E , frasco 100 ml solução a base de no mínimo ácido cáprico, 

caprílico, 

Lecitina de soja, vitaminas a e e, sem adição de qualquer 

produto de origem 

Animal , frasco com 100 ml 

UND 900   

5 
Água destilada, aspecto físico estéril e 

Apirogênica, tipo embalagem em sistema fechado 

LT 750   

6 

Água Destilada Injetável em ampola com 10 mL, 

embalada conforme consta no registro do produto. A 

embalagem deverá trazer 

externamente os dados de identificação, número de lote, data de 

fabricação e 

data de validade. A Validade deverá ser no mínimo superior a 

75% da validade 

total, a partir da data de entrega 

UND 270   

7 

AGULHA 

GENGIVAL DESCARTÁVEL CURTA. Agulha descartável 

gengival curta para 

anestesia odontológica no tamanho 30 G, bisel trifacetado, 

produzida em aço 

inoxidável. Embalagem unitária e estéril com lacre de 

segurança com lote e 

validade destacado em cada agulha. Apresentação: Caixa com 

100 agulhas, 

contendo dados de identificação. 

UND 53   

8 

Agulha gengival descartavel, calibre g-27 

Longa, confeccionada em aco inoxidavel,siliconizada e 

Tribiselada,esterilizada em raio gama-cobalto, embalada 

Individualmente com lacre em plastico resistente, em caixa 

com 100 unidades, constando externamente marca comercial, 

procedencia de fabricacao, fabricada em conformidade com 

portaria inmetro nº 501 de 29/12/2011, validade miinima de 2 

anos 

UND 2   

9 

Agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 13 x 4,5, 

Material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto 

Trifacetado, tipo conexão conector em plástico 

luer,Características adicionais protetor plástico, uso estéril, 

Descartável, tipo embalagem embalagem individual 

UND 900   
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10 

Agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 20 x 5,5, 

Material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto 

Trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, 

Características adicionais protetor plástico, uso estéril, 

Descartável, tipo embalagem embalagem individual 

UND 900   

11 

Agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 30 x 8, 

Material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto 

Trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, 

Características adicionais protetor plástico, uso estéril, 

Descartável, tipo embalagem embalagem individual 

UND 900   

12 Alcool 70% - litro UND 83   

13 

Álcool Etílico, Hidratado, 70 %, em forma de gel 

líquido, acondicionado em frasco com no mínimo 1 litro, 

trazendo externamente 

os dados de identificação, procedência, validade, número do 

lote e registro no 

Ministério da Saúde. 

UND 75   

14 
Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 

70%_(70¨gl), apresentação líquido 

UND 108   

15 

Algodão hidrófilo rolo, mantas 

Uniformes. Purificado e alvejado, isento de quaisquer 

impurezas, 

Boa absorção e capacidade de retração, envolvido e enrolado 

em 

Papel resistente, embalado individualmente. Rolo com 250 g. 

UND 108   

16 

Rolinho de algodão, com grande poder de 

absorção, levemente gomada, para controle de higiene. 

Composição: 100% 

algodão. Apresentação: pacote com 100 rolinhos 

UND 450   

17 
Amalgama para uso odontologico - 525 cs amalgama; cápsula 

Gs 80; 1 porção 

CX 19   

18 

Anestesico local injetavel com vaso constritor, 

Lidocaina com adrenalina 2% - 1:100.000- tubete contendo 1,8 

ml. 

Cx c/ 50 unidades 

CX 135   

19 

Anestésico injetável a base de cloridrato de mepivacaína + 

Epinefrina (16mg + 18mg/carpule).mepivacaína 2% com 

epinefrina 

1:100.000. Caixa com 50 tubetes de vidro de 1,8ml cada. 

Padrão de 

Referência: mepiadre / dfl. 

CX 8   

20 

Anestésico injetável a base de cloridrato de mepivacaína sem 

Vasoconstritor (54mg/carpule). Mepivacaína 3%. Caixa com 

50 

Tubetes de vidro de 1,8ml cada. Padrão de referência: mepisv / 

dfl. 

CX 2   

21 

ANESTÉSICO PRILOCAÍNA 3%. Anestésico local à base de 

cloridrato de prilocaína 3% com felipressina em tubete de 

vidro. Apresentação: 

Caixa contendo 50 tubetes de 1,8 ml cada 

CX 8   

22 Anestésico tópico gel Benzocaína pote com 12 g. CX 60   

23 

Atadura de crepom 13 fios/cm³ 

comprimento: 10cmX1,8m. - rolo de 10 cm de largura x 3 m de 

comprimento(esticada), 100% algodão fabricada em algodão 13 

fios, com 

bordas delimitadas e acabadas, com boa elasticidade. 

Embalagem contendo 

dados de fabricação, identificação e procedência, marca, lote, 

responsável 

UND 450   
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técnico e registro Anvisa. Na data da entrega, o produto deve 

possuir, no mínimo, 

75% do prazo de validade total. Pacote com 12 rolos 

24 
Atadura de crepom, 12 cm x 

4,5 m. Pacote com 12 unidades 

UND 900   

25 

Avental descartável uso hospitalar, gramatura 30, 

Tipo manga longa, características adicionais impermeável, 

Atóxico, hipoalérgico, maleável, resistente e com elástico 

UND 108   

26 

Broca alta rotação, material carbide, 

Formato tronco cônica, característica adicional picotada, tipo 

Haste haste longa, tipo corte cirúrgica, numeração americana 1 

Ref. 701 

UND 4   

27 
Broca 

Haste longa para turbina de alta rotação 703 fgc cirúrgica 

UND 8   

28 
Broca diamantada 

Cilíndrica n* 1090. (dmp - 3010003001145). 

UND 8   

29 
Broca diamantada 

Cone invertida n* 1035. (dmp - 3010003001152). 

UND 8   

30 

Broca alta rotação, material aço 

Inoxidável diamantada, formato esférica, tipohaste haste 

Regular, tipo corte corte médio, numeração americana 1012 

UND 23   

31 Broca esférica diamantada n¨1013 para alta rotação UND 8   

32 Broca de alta rotação esférica diamantada Nº 1014 HL UND 15   

33 

Broca alta rotação, material aço 

Inoxidável diamantada, formato esférica, tipohaste haste longa, 

Tipo corte cirúrgica, numeração americana 1016 

UND 15   

34 

Broca alta rotação, material aço 

Inoxidável diamantada, característica adicional conjunto, tipo 

Corte extra fino, referência ref.: 1112 F 

 

UND 8   

35 

Broca alta rotação, material aço 

Inoxidável diamantada, característica adicional conjunto, tipo 

Corte extra fino, referência ref.: 1112 FF 

 

UND 8   

36 

Broca alta rotação, material aço 

Inoxidável diamantada, característica adicional conjunto, tipo 

Corte extra fino, referência ref.: 1090 F 

 

UND 8   

37 

Broca alta rotação, material aço 

Inoxidável diamantada, característica adicional conjunto, tipo 

Corte extra fino, referência ref.: 1090 FF 

 

UND 8   

38 

Cateter oxigenoterapia, material 

Tubo pvc flexível grau médico, tipo tipo óculos,pronga 

silicone. Contorno arredondado, tipo uso descartável, 

esterilidade. Estéril, tamanho adulto, características adicionais a 

prova de Deformação e torção,2,10m, tipo adaptador conector 

universal 

UND 90   

39 
Cateter para oxigenoterapia nasal, Descartável, tipo óculos 

infantil 

UND 90   

40 

Cimento de ionômero de vidro, 

Tipo cimentação, ativação autopolimerizável, aspecto físico pó 

+ 

Líquido, apresentação conjunto completo 

UND 53   

41 

Frasco coletor para secrecoes e urina, em 

Pvc,atoxico, fosco, esteril, descartavel, com capacidade de 80 a 

100ml, com graduacao a cada 10 ml, contendo no seu interior 

Uma espatula, com tampa rosqueada, a apresentacao do 

produto Deverá obedecer a legislacao vigente, embalagem 

UND 4500   
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individual 

42 

Coletor material 

Pérfuro-cortante, material papelão, capacidade total 13 l, 

Acessórios alças rígidas e tampa, componentes adicionais 

Revestimento interno em polietileno alta densidad e, tipo uso 

Descartável 

UND 45   

43 

Coletor material 

Pérfuro-cortante, material polipropileno, capacidade total 7 l, 

Acessórios alças rígidas e tampa, tipo uso descartável, atóxico, 

Apirogênico 

UND 90   

44 

Acessório para radiologia, tipo 

Colgadura, material aço inoxidável, características adicionais 

Individual 

UND 15   

45 

Compressa de gaze hidrófila estéril em tecido 100% 

algodão, com 13 fios tipo tela com 8 camadas e 5 dobras com 

dimensão de 7,5 

x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas e 10 x 

10cm quando 

fechadas e 20 x 40cm quando abertas; alvejadas, purificadas, 

inodoras, 

insípidas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, 

amido, corantes 

corretivos, alvejantes ópticos; esterilização por óxido de etileno 

com ou sem 

filamento radiopaco - pacote com 10 unidades 

UND 450   

46 

Conjunto nebulização, 

componentes máscara e tubo extensor, tamanho adulto, 

comprimento tubo 

150, tipo máscara com ajuste anatômica e atóxica, cor 

transparente 

UND 45   

47 

Conjunto 

Nebulização, componentes máscara e tubo extensor, tamanho 

Infantil, comprimento tubo 150, tipo máscara com ajuste 

Anatômico e atóxica, cor transparente caracteristicas: 

Mascara infantil em metrial plastico, atóxico e anatômico, 

Extensor em pvc transparente com conector para oxigênio tipo 

Rosca, copo com tampo em material plastico 'inquebrável' com 

Fechamento tipo rosca. 

UND 45   

48 

Conjunto para papanicolau, 

Tipo composição básica:, composição básica 1 espéculo 

vaginal 

Médio, 1 espátula de ayres, outros componentes 1 escova 

Cervical, 1 pinça cheron, componentes adicionais 1 lâmina com 

Frasco de transporte, embalagem estéril, embalagem individual 

UND 1350   

49 Conjunto Para Papanicolau, 

Tipo Composição Básica:, Composição Básica 1 Espéculo 

Vaginal 

Pequeno, 1 Espátula De Ayres, Outros Componentes 1 Escova 

Cervical, 1 Pinça Cheron, Componentes Adicionais 1 Lâmina 

Com 

Frasco De Transporte, Embalagem Estéril, Embalagem 

Individual 

UND 1350   

50 
Cimento à base de óxido de zinco / sulfato de zinco. 

Pote com 20g. Cotosol. 

UND 15   

51 Creme dental com flúor padrão Colgate ou superior UND 38   

52 

Curativo, material não tecido, revestimento 

Preenchido com carvão ativado e nitrato de prata, dimensão 

Cerca de 10 x 10 cm, componentes não aderente, esterelidade 

Estéril, embalagem embalagem individual 

UND 90   
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53 

Disco para acabamento de resina. 

Kit contendo 50 discos de lixa sortidos. Granulações: Grossa, 

Média, Fina e 

Extrafina. 

CX 2   

54 
Tubo flexível - equipo descartável, macrogotas p/ infusão de 

Solução intravenosa. 

UND 180   

55 

Escalpe, material tubo pvc, calibre 19 g, tipo borboleta 

fixação, comprimento agulha 2, estéril, tipo uso descartável, 

características 

adicionais conector distal universal c/ protetor oclusor ros- 

UND 90   

56 

Escalpe, material tubo pvc, calibre 21 g, tipo borboleta 

fixação, comprimento agulha 1,7, estéril, tipo uso descartável, 

características 

adicionais conector distal universal c/ protetor oclusor ros 

UND 90   

57 

Escova dental, material cerdas nailon e 

Poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, 

Tipo cabeça pequeno, modelo macio, aplicação infantil 

UND 1500   

58 

Escova para lavagem de instrumental cirúrgico, 

com cabo em plástico resistente aos métodos de higienização. 

Embalagem 

com dados de identificação e procedência. 

UND 8   

59 

Esparadrapo impermeável, dorso do tecido de algodão 

impermeabilizado em 

Uma das faces, de cor branca, massa adesiva à base de óxido de 

zinco, 

Resistente, com boa aderência, enrolado em carretel plástico, 

com capa de 

Proteção, tamanho 10,0 cm x 4,5 m 

UND 108   

60 

Esponja hemostatica 

Composta de colágeno hidrolizado e gelatina liofilizada 

Indicada para promover hemostasia e cicatrizaçao de alveolo 

Pós exodontia, caixa com 10 unidades. 

CX 8   

61 

Filme radiográfico 

Intra-oral periapical de uso adulto de velocidade e com alta 

Qualidade de imagem, contraste elevado e menor necessidade 

de 

Exposição à radiação. Compatível com todos os aparelhos de 

Raios-x do mercado, embalagem com 150 películas 

CX 5   

62 

FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL,Aplicação: 

odontologia, uso 

infantil, Dimensões: 22 x 32 mm, Característica Adicionais: 

filme do grupo F, 

sensibilidade 48,0 - 96,0 R* tam 1.0, Forma De Apresentação: 

caixa com 150 

unidades, Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do 

produto, Unidade 

De Estoque: caixa (CX), Unidade De Fornecimento: caixa com 

150 unidades. 

Código do Item: 3.3.90.30.10.01.0154.000002-01 

CX 2   

63 

Fio sutura com agulha, material náilon, cor preta, 

comprimento fio 45, tipo agulha cortante, comprimento agulha 

2, forma agulha 

3/8 círculo, diâmetro 3-0 

CX 8   

64 
Fio Dental, Material Resina Termoplástica/Cera E 

Essência, Comprimento 500 M, Tipo Regular, Sabor Neutro 

UND 8   

65 

Fio De Sutura, Material Nylon Monofilamento, 

Tipo Fio 2-0, Cor Preta, Comprimento 45 Cm, Características 

Adicionais Com Agulha, Tipo Agulha 1/2 Círculo Cortante, 

Comprimento Agulha 2,5 Cm, Esterilidade Estéril 

UND 180   
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66 

Fio De Sutura, Material Algodão Torcido, Tipo 

Fio 3-0, Cor Azul/Preto, Comprimento 45 Cm, Características 

Adicionais Com Agulha, Tipo Agulha 3/8 Círculo Cortante, 

Comprimento Agulha 2,5 Cm, Esterilidade Estéril 

UND 90   

67 

Fita Adesiva Crepe Uso Hospitalar, Material Crepe, 

Comprimento 30, Largura 19, Características Adicionais 

Esterilizada, Aplicação Autoclave 

UND 90   

68 

Fita Adesiva Microporosa, hipoalergênica, com 

dorso de não tecido de rayon e viscose, hipoalergênico 

permeável ao ar e vapor, 

recoberta de masssa adesiva acrílica de alta tolerância cutânea, 

que não deixe 

resíduos, cor branda, esterelizada por Gás Óxido de Etileno 

(OE), 10 cm de 

largura x 10 m de comprimento. Embalado individualmente em 

estrutura 

plástica (dura). 

UND 90   

69 
Fita adesiva para autoclave. Rolo de 

19mm x 30m. 

UND 83   

70 

FIXADOR CELULAR, composição álcool etílico extrafino, 

propolente de butano apresentação spray, aplicaçãoexame 

colposcopia/papanicolau, características adicionais desidratante 

e secante, 

ideal para fixação esfra. Com prazo de validade mínima de 2 

anos. 

UND 45   

71 

Fixador fotográfico, tipo sistema 

Revelação preto e branco, tipo suporte revelação filme 

Radiográfico, apresentação líquido, componentes 2 frascos 'a' 

de 

4 ml, 2 frascos 'b' de 1 ml, características adicionais 

qualificação 

De placas combustiveis p/elemento co m, aplicação máquina 

Processadora, modelo structurix ndt-e/agf a 

UND 23   

72 

FLÚOR GEL TÓPICO ACIDULADO, CONCENTRAÇÃO À 

1,23%, 

DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE PLÁSTICO 

FRASCO COM 200 ML 

CX 1   

73 
Formocresol, Diluido, Uso Odontologico - Fr 10 

Ml 

UND 6   

74 

Fralda Descartável Infantil, Tamanho 

Gg, Com Barreiras Laterais E Antivazamento, Gel, Bsorvente, 

Extra Seca, Antialérgica, Proteção Aloe Vera, Fita Multiuso 

Ajustável, Elásticos Ajustáveis Nas Pernas, Frente Decorativa 

E 

Corte Anatômico. ( Pacotes Com 07 Unidades) Gg. 

UND 900   

75 

Fralda Descartável Geriatrica Adulto, Tamanho 

Grande, Anatômica, Composta De Cobertura Interna De Falso 

Tecido, Anti-Alérgico, Película Anti-Umidade, Com Duas A 

Três 

Camadas De Polpa De Celulose, Com 03 Fios De Elástico E 02 

Fitas 

Adesivas De Cada Lado Para Ajuste Da Fralda, Com Gel 

Absorvente 

E Barreira Antivazamento, Cobertura Externa Impermeável, 

Elásticos Nas Pernas, Para Uso Adulto Ou Geriátrico, 

Descartável E De Formato Anatômico. A Apresentação do 

Produto Deverá Obedecer A Legislação Atual Vigente, 

Contendo 

Dados de Identificação e Procedência, Validade, Lote, Registro 

UND 900   
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Ou 

Cadastro No Ministério Da Saúde. 

76 

31 Fralda Descartável Infantil Tamanho 

G, Para Crianças Com Peso Aproximado De 9 A 12,5 Kg, 

Antialérgica, 

Com Maciez E Absorção Adequadas À Sua Finalidade, Com 

Superfície Uniforme Ainda Que Úmida, Com Formato 

Anatômico, 

Cintura Ajustável, Com Recortes Nas Pernas, De Preferência 

Com 

Dois A Quatro Elásticos, Com Barreira Lateral Antivazamento, 

Possibilitando Ajuste Perfeito Sem Vazamentos, Com Duas 

Tiras 

Laterais Adesivas Para Fixação, Protegidas Por Fitas 

Siliconizadas Com Pequena Dobradura Para Facilitar O 

Manuseio. 

Comprimento Total Da Fralda De Mínimo 50 Cm, Largura Da 

Manta 

De No Mínimo 9 Cm. Embalado Conforme A Praxe Do 

Fabricante Em 

Pacotes Com No Minimo 10 Unidades, Trazendo Os Dados De 

Identificação, Procedência, Número De Lote, Data De 

Fabricação, 

Prazo De Validade E Número De Registro No Ministério Da 

Saúde. O 

Prazo De Validade Mínimo Deve Ser De 12 (Doze) Meses, A 

Partir Da 

Data De Entrega Na Unidade Requisitante 

UND 900   

77 

Fralda descartável, tipo formato 

Anatômico, tamanho médio, peso usuário de 40 a 70 kg, 

Características adicionais flocos de gel, abas antivazamento, 

Faixa ajustáve l, tipo adesivo fixação fitas adesivas 

Multiajustáveis, tipo usuário adulto, uso algodão não desfaça 

Quando molhado 

UND 900   

78 

32 fralda descartável infantil tamanho 

M, fralda descartável para crianças com peso aproximado de 5 

Kg a 10 kg, antialérgico, com maciez e absorção adequadas à 

sua 

Finalidade, com superfície uniforme ainda que úmida, com 

Formato anatômico, cintura ajustável, com recortes nas 

Pernas, de preferência com dois a quatro elásticos, com 

Barreira lateral anti-vazamento, possibilitando ajuste perfeito 

Sem vazamentos, com duas tiras laterais adesivas para fixação, 

Protegidas por fitas siliconizadas com pequena dobradura para 

Facilitar o manuseio. Comprimento total da fralda de mínimo 

40 

Cm, largura da manta de no mínimo 9 cm. Embalado conforme 

a 

Praxe do fabricante em pacotes com no minimo 10 unidades, 

Trazendo os dados de identificação, procedência, número de 

Lote, data de fabricação, prazo de validade e número de 

registro 

No ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser 

de 12 

(doze) meses, a partir da data de entrega na unidade 

requisitante 

UND 900   

79 

33 fralda descartável infantil tamanho 

P, para crianças com peso aproximado de 3 a 6 kg , 

antialérgica, 

UND 900   
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Com maciez e absorção adequadas à sua finalidade, com 

Superfície uniforme ainda que úmida, com formato anatômico, 

Cintura ajustável, com recortes nas pernas, de preferência com 

Dois a quatro elásticos, com barreira lateral antivazamento, 

Possibilitando ajuste perfeito sem vazamentos, com duas tiras 

Laterais adesivas para fixação, protegidas por fitas 

Siliconizadas com pequena dobradura para facilitar o 

manuseio. 

Comprimento total da fralda de mínimo 50 cm, largura da 

manta 

De no mínimo 9 cm. Embalado conforme a praxe do fabricante 

em 

Pacotes com no minimo 10 unidades, trazendo os dados de 

Identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, 

Prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. 

O 

Prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir 

da 

Data de entrega na unidade requisitante 

80 

Frasco - tipo almotolia, material em 

Polietileno (plástico), tipo bico bico reto, longo, estreito, com 

Protetor, tipo tampa tampa em rosca, cor âmbar, capacidade 250 

Ml 
 

UND 18   

81 Compressa gaze - compressa gaze, material tecido 100% 

Algodão, tipo 11 fios/cm2, modelo cor branca,isenta de 

Impurezas, camadas 8 camadas, largura 7,50 cm, comprimento 

7,50cm, dobras 5 dobras, características adicionais 

estéril,descartável 

Und 68   

82 Gel condutor - gel condutor, composição neutro, isento de 

Cloreto de sódio, aplicação p/ ultrassonografia 

Und 108   

83 

 

Gluconato de clorexidine 0,12% - gluconato de clorexidina 

0,12% 

Solução para bochecho sem álcool litro 

Und 15   

84 Equipamentos diversos para serviços profissionais - 

Solução de glutaraldeído a 2%, destinada ao uso exclusivo em 

hospitais e estabelecimentos relacionados com atendimento à 

saúde, na desinfecção e 

Esterilização de artigos semi-críticos que não possam sofrer 

esterilização pelo 

Calor úmido ou seco. Validade de no mínimo 24 meses a partir 

da compra. 

Und 8   

85 Lista de estoque - hidróxido de cálcio em pasta (tipo hidro c), 

para 

Capeamento pulpar e forramento protetor, coloração 

semelhante a dentina, estojo com um tubo de pasta base com 13 

g e um tubo de pasta catalisadora com 11g mais um bloco de 

papel de manipulação. 

Und 8   

86 Cimento provisorio - cimento restaurador provisório irm (c/ 

Pó 38g + líquido 15ml) à base de óxido de zinco e eugenol 

Reforçado por polímeros; material restaurador intermediário; 

pode ficar na cavidade bucal por até dois anos; kit do irm em 

pó e líquido; composição reforçada à base de óxido de zinco e 

eugenol 

Und 23   

87 Iodopovidona (pvpi) - iodopovidona (pvpi), concentração a 

10% (teor de iodo 1% ), forma farmaceutica solução 

degermante. Catmat: 398705 - iodopovidona (pvpi), a 10% ( 

teor de iodo 1% ), solução degermante 

Und 90   

88 Iodopovidona (pvpi) - iodopovidona (pvpi), concentração a Und 90   
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10% (teor de iodo 1% ), forma farmaceutica solução tópica 

aquosa. Catmat: 398706 - iodopovidona (pvpi), a 10% ( teor de 

iodo 1% ), solução tópica aquosa 

89 Lâmina bisturi - lâmina bisturi, material aço inoxidável, 

Tamanho nº 11, tipo descartável, esterilidade estéril, 

características adicionais afiada, polida, embalagem individual 

Em fita de catmat: 244907 - lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 

11, descartável, estéril, afiada, polida, embalagem individual 

em fita de 

Und 8   

90 Lamina de bisturi numero 12 - lâmina de bisturi nº 12. Und 8   

91 Lamina de bisturi nº15 - lâmina de bisturi nº 15 Und 8   

92 Lanceta descartavel - unidade de lanceta descartável, para 

Teste de glicemia, 23 g. Quantidade estimada: 60.000 (sessenta 

mil) lancetas. Valor máximo admitido por lanceta: r$ 0,73 

(setenta etres centavos). As lancetas deverão ser entregues 

embaladas em 

Caixas com 100 (cem) lancetas cada. O produto cotado deverá 

conter 

Registro na anvisa. A disputa será pelo valor de 01 (uma) 

lanceta. 

Und 450   

93 Equipamentos diversos para serviços profissionais - luva 

Cirúrgica, estéril, par, anatômica, anti-alérgica, comprimento 

total mínimo de 28 

Cm, punho ajustável, com bainha, látex íntegro e uniforme 

(sem partes escurecidas), lubrificação c/ pó bio-absorvente, 

atóxico, identificação do tamanho no punho, tamanho 6,5 

Und 45   

94 Medidor laboratório - luva cirúrgica estéril de látex com pó, 

tamanho 7.0 pacote com 1 par 

Und 45   

95 Embalagem produto farmacêutico - luva cirúrgica estéril, látex 

natural integro e uniforme, tamanho 7,5; lubrificada com pó 

bioabsorvível, 

Descartável, atóxica, formato anatômico, resistente a tração, pc 

com 01 par 

Und 45   

96 Embalagem produto farmacêutico - luva cirúrgica estéril, látex 

natural integro e uniforme, tamanho 8,0; lubrificada com pó 

bioabsorvível, 

Descartável, atóxica, formato anatômico,resistente a tração, pc 

com 01 par 

Und 45   

97 Luva segurança - luva p/ procedimento de nitrilo, tam. G, cx c/ 

100un, luvas de qualidade representam economia para os 

estabelecimentos de saúde por redução de perda de luvas por 

defeito de fabricação. Indicada para utilização em hospitais, 

clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, 

Laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção 

do usuário 

Contra riscos biológicos (sangue, fluidos potencialmente 

contaminados, contato 

Com microorganismos, manipulação de materiais 

contaminados). Fabricada 

Em nitrilo (borracha sintética); sem pó bioabsorvível; 

ambidestra; não estéril; 

Superfície lisa com microtextura na ponta dos dedos; cor azul 

Und 41   

98 Acessórios para estudo/treinamento - luvas descartável 

individual (para procedimento), tamanho médio, confeccionada 

em látex natural, 

Íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada 

com material 

Bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, 

atóxica, 

Und 26   
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Hipoalergênica, não estéril, embalada em caixa com 100 

unidades, contendo 

Dados de indent., procedência, validade, n de lote e reg. No ms 

n .. De isenção. Caixa com 100 unidades. 

99 Máscara - máscara, tipo antialérgico, tipo uso 

descartável/único, tipo fixação elástico,aplicação em cirurgias, 

características adicionais gramatura 30 g/m², tripla camada de 

filtragem, formato retangular, cor branca 

Und 113   

100 Óculos de proteção individual - óculos de proteção individual, 

material armação polipropileno, material lente 

Policarbonato, tipo lente anti-embaçante, infradura, extra 

antirisco, modelo lentes sobreposição (p/ser usado sobre óculos 

graduados), características adicionais incolor/ proteção contra 

ráios ultravioleta 

Und 11   

101 Lista de estoque - lubrificante odontológico composição básica 

em óleo 

Mineral, apresentação spray com adaptador, aplicação caneta 

de alta e baixa rotação, características adicionais sem cfc. 

Frasco com 200ml 

Und 8   

102 Lista de estoque - otosporin. Hidrocortisona + sulfato de 

Neomicina + sulfato de polimixina b. Gotas, 10ml. Catmat: 

29394 - lista de estoque, lista de estoque 

Und 8   

103 Lista de estoque - papel carbono para articulação. Dupla face. 

Bicolor 

Azul/vermelho. Tamanho 100x200mm. Bloco com 12 folhas. 

(para uso odontológico) 

Und 8   

104 Papel grau cirúrgico - papel grau cirúrgico, largura 15 cm, 

comprimento 100 m. 

Und 27   

105 Caixa plástica - papel kraft puro, 80 gramas, resistente a 

Temperaturas de esterilização de 180ºc, em bobina com 60cm 

de largura, pesando aproximadamente 9 kilos. 

Und 90   

106 Lenço descartável - lençol de papel descartável, tamanho (70 

cm x 50 

M). Embalados em rolo individual em saco plástico. Catmat: 

151042 - lenço descartável, lenço descartável 

Und 90   

107 Papel toalha - papel toalha branco - pacote com 02 rolos - 

Norma nbr 

Und 750   

108 Material de socorro - pedra de afiar tipo arkansa catmat: 47988 

- material de socorro, material de socorro 

Und 6   

109 Pilha - pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo aa Und 18   

110 Pilha - pilha, modelo aaa, sistema eletroquímico alcalina Und 18   

111 Carregador bateria - 'carregador de pilhas. Especificações 

Tecnicas carregador bateria recarregável flex bivolt para que 

você utenha sempre as mãos as baterias carregadas para os seus 

mais diversos 

Equipamentos. - carrega 1-2 baterias recarregáveis aa/aaa ou 1 

bateria 9v - 

Led apaga ao término da carga - desligamento automático - 2 

canais de cargas independentes - bilvolt automático (ac 100-

240v) - monitoramento de voltagem microprocessador que 

controla o modo ideal de carga - proteção contra curto - 

Circuito' 

Und 27   

112 O objeto da presente licitação é o registro de preços de 

materiais e suprimentos de informática, eletrônica e 

equipamentos energéticos, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no edital e seus anexos, para atender 

as om da guarnição de alegrete-rs.. 

Und 90   

113 Microbrush - pincel tipo microbrush para aplicação de 

adesivofotopolimerizável regular, caixa com 100 unidades. Os 

Und 4   
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produtos cotados deverão conter registro na anvisa. 

114 Pincel uso odontológico - pincel uso odontológico, material 

cerdas pelo de marta, tipo ponta filete redondo, material cabo 

Madeira, referência 308, tamanho nº 1. Catmat: 250687 - pincel 

uso odontológico, pelo de marta, filete redondo, madeira, 308, 

nº 1 

Und 11   

115 Material de sobrevivencia - ponta abrasiva, material 

borracha,silicone e carbureto de silício, apresentação kit com 3 

pontas, formato disco,taça e chama, aplicação acabamento e 

polimento de resina. 

Catmat: 47996 - material de sobrevivencia, material de 

sobrevivencia 

Und 5   

116 Protetor tireoide - protetor de tireóide contra raio x, 

confeccionado em 

Diversas camadas de borracha plumbífera com equivalência de 

pelo menos 0,5 mm de chumbo. Tamanho ajustável adulto e 

infantil, conforme parecer da engenharia clínica 

Und 1   

117 Protetor tireoide - protetor de tireóide contra raio x, 

confeccionado em 

Diversas camadas de borracha plumbífera com equivalência de 

pelo menos 0,5 mm de chumbo. Tamanho ajustável adulto e 

infantil, conforme parecer da engenharia clínica 

Und 1   

118 Aplicador resina - resina composta fluida a1 seringa com 2g Und 8   

119 Acessórios para estudo/treinamento - resina fotopolimerizável 

p/restauração dentária em seringa com 4 gramas. Cor a2. 

Acondicionado em embalagem original do fabricante, com 

nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação 

Und 8   

120 Produto para polimento - resina fotopolimerizável 

p/restauração dentária em seringa com 4 gramas. Cor a3. 

Acondicionado em embalagem original do fabricante, com 

nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação 

Und 8   

121 Analisador - peça/componente - revelador para radiografia 

odontológica. Frasco com 500ml. Catmat: 42617 analisador - 

peça/componente, analisador logico 

Und 23   

  

122 

Saco plástico lixo - saco plástico lixo, capacidade 10 l, cor 

branca, características adicionais com tarja vermelha 'lixo 

hospitalar'. Catmat: 343354 - saco plástico lixo, 10 l, branca, 

com tarja vermelha "lixo hospitalar 

Und 1800   

123 Conjunto multiuso escritório - saco plástico lixo, capacidade 

20, cor branca, largura 50, altura 53, características 

Adicionais leitoso, 7 micra, símbolo de substância infectante, 

aplicação hospitalar catmat: 150460 - conjunto multiuso 

escritório, conjunto multiuso 

Escritório 

Und 900   

124 Plástico - seringa, material polipropileno transparente, 

Capacidade 1 ml, característicasadicionais apirogênica e 

atóxica para insulina, graduação 100 ui com boa visualização, 

tipo uso 

Descartável, estéril, componente c/ agulha 13x4,5; 

Biseltrifacetado. Catmat: 150879 - plástico, plástico 

Und 900   

125 Seringa descartavel - seringa descartável atóxica apirogênica 

Confeccionada em polipropileno com siliconização interna e 

cilindro com anel 

De retenção, com bico central luer-slip 10 ml com agulha 

descartável com agulha 25 x 7 

Und 900   

126 Seringa - seringa, material polipropileno transparente, 

Capacidade 3 ml, tipo bico bico luer slip, características 

Adicionais êmbolo c/ ponteira de borracha siliconizada, 

Graduação graduada de 0,1 em 0,1ml, numerada de 0,5 em 

Und 900   
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0,5m l, 

Componente sem agulha, esterilidade descartável, estéril, 

modelo graduação legível e firme. Catmat: 428803 - seringa, 

material polipropileno transparente, modelo graduação legível e 

firme, capacidade 3 ml, tipo bico bico luer slip, características 

adicionais êmbolo c/ ponteira de borracha siliconizada, 

graduação graduada de 0,1 em 0,1ml, numerada de 0,5 em 

0,5ml, componente sem agulha, esterilidade descartável,estéril 

127 Seringa - seringa, material polipropileno transparente, 

Capacidade 5 ml, tipo bico bico central simples ou luer lock, 

Características adicionais êmbolo c/rolha borracha, graduação 

impressão legível e permanente, tipo uso graduação máxima 

0,2 em 0,2 ml, numerada, componente c/ agulha 25 x 0,7 mm, 

bisel 

Trifacetado, tipo tampa protetor plástico, esterilidade 

descartável, estéril. Catmat: 406212 - seringa, polipropileno 

transparente, 5 ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo 

c/rolha borracha, impressão legível e permanente, graduação 

máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, c/ agulha 25 x 0,7 mm, bisel 

trifacetado, protetor plástico, descartável,estéril 

Und 450   

128 Seringa - seringa, material polipropileno transparente, 

Capacidade 10 ml, características adicionais com sistema 

segurança segundo nr/32, graduação impressão legível e 

permanente, tipo uso graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, 

numerada, componente c/ agulha 25 x 0,7 mm, bisel 

trifacetado, tipo tampa 

Protetor plástico, esterilidade descartável,estéril 

Und 75   

129 Embalagem produto farmacêutico - solução hemostática tópica 

com 10 ml. Unidade de ref.: frasco com 10 ml. Catmat: 150856 

- embalagem produto farmacêutico, embalagem produto 

 farmacêutico. 

Und 8   

130 Material hospitalar - sonda de borracha (látex natural), tipo 

foley, com 

2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato 

arredondado da ponta 

Com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, 

arredondado e 

Liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão 

impresso no 

Cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico 

transparente. Balão 5 cc, nº 12. 

Und 45   

131 Material hospitalar - sonda de borracha (látex natural), tipo 

foley, com 

2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato 

arredondado da ponta 

Com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, 

arredondado e 

Liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão 

impresso no 

Cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico 

transparente. Balão 5 cc, nº 14. 

Und 45   

132 Material de sobrevivencia - sonda, material látex 

Siliconizado, tipo foley, tamanho nº 16, quantidade vias 2, 

Características adicionais com balão de 30 ml, aplicação 

Superfície lisa,orifícios laterais largos/arred., válvula 

Borracha p/todos os tamanhos de seringa, funil drenagem 

C/conexão padrão a coletores, componentes capacidade balão e 

Calibre marcados na válvula, modelo embalagem interna 

C/picote nas pontas, formato 

Und 45   
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Descartável,estéril,apirogênica,emb.individual(ms) 

Catmat: 47996 - material de sobrevivencia, material de 

sobrevivencia 

133 Material de sobrevivencia - sonda, material látex 

Siliconizado, tipo foley, tamanho nº 18, quantidade vias 2, 

características adicionais com balão de 30 ml, aplicação 

Superfície lisa,orifícios laterais largos/arred., válvula 

Borracha p/todos os tamanhos de seringa, funil drenagem 

C/conexão padrão a coletores, componentes capacidade balão e 

calibre marcados na válvula, modelo embalagem interna 

C/picote nas pontas, formato 

Descartável,estéril,apirogênica,emb.individual(ms). Catmat: 

47996 - material de sobrevivencia, material de sobrevivencia 

Und 45   

134 Sonda uretral nº 10 - sonda uretral, estéril, descartável, 

siliconizada, 

Calibre 10. Confeccionada em pvc, transparente atóxico, 

maleável, que não 

Cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade 

distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo 

conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal 

com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais 

proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a 

marcação de comprimento gravado externamente. Embalagem 

individual com selagem eficiente que garanta a integridade do 

produto até o momento de sua utilização permita a abertura e 

transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os 

dados de identificação, procedência, número de lote, método, 

data e validade de esterilização, data de fabricação prazo de 

validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo 

de validade mínimo deve ser 

 superior a 75% da validade total, a partir da data da entrega 

Und 18   

135 Acessórios para estudo/treinamento - sonda uretral descartável 

- nº 12 tubo em pvc translucido, com 40cm de comprimento, 

conector com tampa, flexível, atóxico e estéril 

Und 18   

136 Acessórios para estudo/treinamento - sonda uretral descartável 

- nº 14 tubo em pvc translucido, com 40cm de comprimento, 

conector com tampa, flexível, atóxico e estéril 

Und 18   

137 Placa - sonda uretral nº 16, esteril, confeccionada em pvc 

Flexivel, atóxica, transparente, atóxico, atraumática, ponta 

Arredondada, com orifícios laterais em seu extremo distal, 

Conexão universal no lado proximal. Embalagem individual 

em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico contendo as 

informações necessárias. A apresentação do produto deverá 

obedecer a legislação atual vigente, contendo dados de 

identificação e procedência, validade, lote, cadastro, registro ou 

isenção de registro no ministério da saúde. 

Und 18   

138 Sonda uretral - sonda uretral, material pvc atóxico siliconizado, 

tamanho nº 6, características adicionais 

Maleável,transparente,atraumática, tipo uso descartável, 

Esterilidade estéril, tipo embalagem embalagem individual. 

Catmat: 282608 - sonda uretral, pvc atóxico siliconizado, nº 6, 

maleável,transparente,atraumática, descartável, estéril 

embalagem individual 

Und 18   

139 Placa - sonda uretral nº 8, esteril, confeccionada em pvc 

Flexivel, atóxica, transparente, atóxico, atraumática, ponta 

Arredondada, com orifícios laterais em seu extremo distal, 

Conexão universal no lado proximal. Embalagem individual 

em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico contendo as 

informações necessárias. A apresentação do produto deverá 

Und 18   
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obedecer a legislação atual vigente, contendo dados de 

identificação e procedência, validade, lote, cadastro, registro ou 

isenção de registro no ministério da saúde. 

140 Embalagem produto farmacêutico - 204 190026972 146155 45 

45 sugador de sangue cirúrgico estéril descartavel cx c/ 40 un 

cx 

Und 9   

141 Sugador descartavel - sugador odontológico descartável, 

Pacote com 40 unidades. Os produtos cotados deverão conter 

registro na anvisa 

Und 15   

142 Termômetro - termômetro clínico digital Und 11   

143 Material hospitalar - termômetro clínico, de líquido em vidro, 

Preenchimento com mercúrio, escala interna, modelo oval, 

leitura direta, alta 

Precisão, resistente a água, faixa de medição + 35 °c à + 42 °c, 

divisão de 0,1 °c, embalado individualmente, rotulagem em 

conformidade com a rdc 185/2001, trazendo externamente os 

dados de identificação, procedência, tipo e data de 

esterilização, validade, número do lote e registro no ministério 

da saúde. 

Und 4   

144 Matriz de aco 5mm - matriz de aço inoxidável, maleável, 

Formato de tira, apresentação em rolo - 5 mm 

Und 4   

145 Matriz de aco 7mm - matriz de aço inoxidável, maleável, 

Formato de tira, apresentação em rolo - 7 mm 

Und 4   

146 Dentifrício - matriz de poliester, transparente, dentes anteriores, 

para restaurações em resina, pacote de 50 tiras 

Extra-finas de 0,05mm. Catmat: 5061 - dentifrício, dentifricio 

(creme / pasta de dente ) 

Und 4   

147 Registro peças e componentes - tricresol formalina 

Apresentação: frasco com 10 ml catmat: 150628 - registro 

peças e componentes, registro peças e componentes 

Und 8   

148 Aquisição de material laboratorial, material de raio x, material 

farmacológico, material de consumo, medicamentos, para 

suprir as necessidades do hospital 

São lucas, com recursos semsau = mac.. Descrição: embalagem 

produto farmacêutico - tubo de látex nº 200(garrote)  (pacote 

com 15 metros) 

Und 9   

149 Vaselina solida - vaselina sólida - 20 gramas - vaselina sólida, 

embalagem com aproximadamente 20 gramas, especificação e 

data de validade na embalagem. Notificação simplificada no 

Ministério da saúde. (quantidade anual estimada: 70 unidades) 

Und 15   

150 Verniz dentario - verniz dentário com flúor. Vidro com 10 ml Und 5   

151 Material de coudelaria – lâmina p/ microscópio de 26x76mm. Und 900   

      

 

.  

 

 

 

LOTE VIII COTA RESERVADA 25%  

CORRELATOS 

 

Item Descrição UND Quant 
Valor Unit 

R$ 

Valor Total R$ 

1 
 Abaixador de língua (espátula de madeira), 

Descartável, pct/100. 
PCT 

600   

2 
 Abridor de boca 100% silicone, autoclavável, kit com 

Dois tamanhos (adulto e infantil) 
KIT 

2   

3 
Ácido fosfórico a 

37%. Gel de base aquosa contendo ácido fosfórico a 37%; três 
UND 

30   
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Pontas para aplicação. (embalagem com 3 seringas 2,5 ml 

4 

Àcidos graxos essenciais (age) + vitaminas a e 

E , frasco 100 ml solução a base de no mínimo ácido cáprico, 

caprílico, 

Lecitina de soja, vitaminas a e e, sem adição de qualquer 

produto de origem 

Animal , frasco com 100 ml 

UND 

300   

5 
Água destilada, aspecto físico estéril e 

Apirogênica, tipo embalagem em sistema fechado 
LT 

250   

6 

Água Destilada Injetável em ampola com 10 mL, 

embalada conforme consta no registro do produto. A 

embalagem deverá trazer 

externamente os dados de identificação, número de lote, data de 

fabricação e 

data de validade. A Validade deverá ser no mínimo superior a 

75% da validade 

total, a partir da data de entrega 

UND 

90   

7 

AGULHA 

GENGIVAL DESCARTÁVEL CURTA. Agulha descartável 

gengival curta para 

anestesia odontológica no tamanho 30 G, bisel trifacetado, 

produzida em aço 

inoxidável. Embalagem unitária e estéril com lacre de 

segurança com lote e 

validade destacado em cada agulha. Apresentação: Caixa com 

100 agulhas, 

contendo dados de identificação. 

UND 

17   

8 

Agulha gengival descartavel, calibre g-27 

Longa, confeccionada em aco inoxidavel,siliconizada e 

Tribiselada,esterilizada em raio gama-cobalto, embalada 

Individualmente com lacre em plastico resistente, em caixa 

com 

100 unidades, constando externamente marca comercial, 

Procedencia de fabricacao, fabricada em conformidade com 

Portaria inmetro nº 501 de 29/12/2011, validade miinima de 2 

anos 

UND 

0   

9 

Agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 13 x 4,5, 

Material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto 

Trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, 

Características adicionais protetor plástico, uso estéril, 

Descartável, tipo embalagem embalagem individual 

UND 

300   

10 

Agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 20 x 5,5, 

Material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto 

Trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, 

Características adicionais protetor plástico, uso estéril, 

Descartável, tipo embalagem embalagem individual 

UND 

300   

11 

Agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 30 x 8, 

Material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto 

Trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, 

Características adicionais protetor plástico, uso estéril, 

Descartável, tipo embalagem embalagem individual 

UND 

300   

12 Alcool 70% - litro UND 27   

13 

Álcool Etílico, Hidratado, 70 %, em forma de gel 

líquido, acondicionado em frasco com no mínimo 1 litro, 

trazendo externamente 

os dados de identificação, procedência, validade, número do 

lote e registro no 

Ministério da Saúde. 

UND 

25   

14 Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico UND 36   
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70%_(70¨gl), apresentação líquido 

15 

Algodão hidrófilo rolo, mantas 

Uniformes. Purificado e alvejado, isento de quaisquer 

impurezas, 

Boa absorção e capacidade de retração, envolvido e enrolado 

em 

Papel resistente, embalado individualmente. Rolo com 250 g. 

UND 

36   

16 

Rolinho de algodão, com grande poder de 

absorção, levemente gomada, para controle de higiene. 

Composição: 100% 

algodão. Apresentação: pacote com 100 rolinhos 

UND 

150   

17 
Amalgama para uso odontologico - 525 cs amalgama; cápsula 

Gs 80; 1 porção 
CX 

6   

18 

Anestesico local injetavel com vaso constritor, 

Lidocaina com adrenalina 2% - 1:100.000- tubete contendo 1,8 

ml. 

Cx c/ 50 unidades 

CX 

45   

19 

Anestésico injetável a base de cloridrato de mepivacaína + 

Epinefrina (16mg + 18mg/carpule).mepivacaína 2% com 

epinefrina 

1:100.000. Caixa com 50 tubetes de vidro de 1,8ml cada. 

Padrão de 

Referência: mepiadre / dfl. 

CX 

2   

20 

Anestésico injetável a base de cloridrato de mepivacaína sem 

Vasoconstritor (54mg/carpule). Mepivacaína 3%. Caixa com 

50 

Tubetes de vidro de 1,8ml cada. Padrão de referência: mepisv / 

dfl. 

CX 

0   

21 

ANESTÉSICO PRILOCAÍNA 3%. Anestésico local à base de 

cloridrato de prilocaína 3% com felipressina em tubete de 

vidro. Apresentação: 

Caixa contendo 50 tubetes de 1,8 ml cada 

CX 

2   

22 Anestésico tópico gel Benzocaína pote com 12 g. CX 20   

23 

Atadura de crepom 13 fios/cm³ 

comprimento: 10cmX1,8m. - rolo de 10 cm de largura x 3 m de 

comprimento(esticada), 100% algodão fabricada em algodão 13 

fios, com 

bordas delimitadas e acabadas, com boa elasticidade. 

Embalagem contendo 

dados de fabricação, identificação e procedência, marca, lote, 

responsável 

técnico e registro Anvisa. Na data da entrega, o produto deve 

possuir, no mínimo, 

75% do prazo de validade total. Pacote com 12 rolos 

UND 

150   

24 
Atadura de crepom, 12 cm x 

4,5 m. Pacote com 12 unidades 
UND 

300   

25 

Avental descartável uso hospitalar, gramatura 30, 

Tipo manga longa, características adicionais impermeável, 

Atóxico, hipoalérgico, maleável, resistente e com elástico 

UND 

36   

26 

Broca alta rotação, material carbide, 

Formato tronco cônica, característica adicional picotada, tipo 

Haste haste longa, tipo corte cirúrgica, numeração americana 1 

Ref. 701 

UND 

1   

27 
Broca 

Haste longa para turbina de alta rotação 703 fgc cirúrgica 
UND 

2   

28 
Broca diamantada 

Cilíndrica n* 1090. (dmp - 3010003001145). 
UND 

2   

29 
Broca diamantada 

Cone invertida n* 1035. (dmp - 3010003001152). 
UND 

2   
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30 

Broca alta rotação, material aço 

Inoxidável diamantada, formato esférica, tipohaste haste 

Regular, tipo corte corte médio, numeração americana 1012 

UND 

7   

31 Broca esférica diamantada n¨1013 para alta rotação UND 2   

32 Broca de alta rotação esférica diamantada Nº 1014 HL UND 5   

33 

Broca alta rotação, material aço 

Inoxidável diamantada, formato esférica, tipohaste haste longa, 

Tipo corte cirúrgica, numeração americana 1016 

UND 

5   

34 

Broca alta rotação, material aço 

Inoxidável diamantada, característica adicional conjunto, tipo 

Corte extra fino, referência ref.: 1112 F 

 

UND 

2   

35 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

característica adicional conjunto, tipo corte extra fino, 

referência ref.: 1112 FF 

 

UND 

2   

36 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

característica adicional conjunto, tipo Corte extra fino, 

referência ref.: 1190 F 

UND 

2   

37 

Broca alta rotação, material aço Inoxidável diamantada, 

característica adicional conjunto, tipo 

Corte extra fino, referência ref.: 1190 FF 

UND 

2   

38 

Cateter oxigenoterapia, material 

Tubo pvc flexível grau médico, tipo tipo óculos,pronga silicone 

contorno arredondado, tipo uso descartável, esterilidade estéril, 

tamanho adulto, características adicionais a prova de 

deformação e torção,2,10m, tipo adaptador conector universal 

UND 

30   

39 
Cateter para oxigenoterapia nasal, descartável, tipo óculos 

infantil 
UND 

30   

40 

Cimento de ionômero de vidro, 

Tipo cimentação, ativação autopolimerizável, aspecto físico pó 

+ líquido, apresentação conjunto completo 

UND 

17   

41 

Frasco coletor para secrecoes e urina, em 

Pvc,atoxico, fosco, esteril, descartavel, com capacidade de 80 a 

100ml, com graduacao a cada 10 ml, contendo no seu interior 

uma espatula, com tampa rosqueada, a apresentacao do produto 

devera obedecer a legislacao vigente, embalagem individual 

UND 

1500   

42 

Coletor material 

Pérfuro-cortante, material papelão, capacidade total 13 l, 

acessórios alças rígidas e tampa, componentes adicionais 

revestimento interno em polietileno alta densidad e, tipo uso 

descartável 

UND 

15   

43 

Coletor material pérfuro-cortante, material polipropileno, 

capacidade total 7 l, acessórios alças rígidas e tampa, tipo uso 

descartável, atóxico, Apirogênico 

UND 

30   

44 

Acessório para radiologia, tipo 

Colgadura, material aço inoxidável, características adicionais 

Individual 

UND 

5   

45 

Compressa de gaze hidrófila estéril em tecido 100% 

algodão, com 13 fios tipo tela com 8 camadas e 5 dobras com 

dimensão de 7,5 

x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas e 10 x 

10cm quando 

fechadas e 20 x 40cm quando abertas; alvejadas, purificadas, 

inodoras, 

insípidas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, 

amido, corantes 

corretivos, alvejantes ópticos; esterilização por óxido de etileno 

com ou sem 

UND 

150   
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filamento radiopaco - pacote com 10 unidades 

46 

Conjunto nebulização, 

componentes máscara e tubo extensor, tamanho adulto, 

comprimento tubo 

150, tipo máscara com ajuste anatômica e atóxica, cor 

transparente 

UND 

15   

47 

Conjunto 

Nebulização, componentes máscara e tubo extensor, tamanho 

Infantil, comprimento tubo 150, tipo máscara com ajuste 

Anatômico e atóxica, cor transparente caracteristicas: 

Mascara infantil em metrial plastico, atóxico e anatômico, 

Extensor em pvc transparente com conector para oxigênio tipo 

Rosca, copo com tampo em material plastico 'inquebrável' com 

Fechamento tipo rosca. 

UND 

15   

48 

Conjunto para papanicolau, 

Tipo composição básica:, composição básica 1 espéculo 

vaginal 

Médio, 1 espátula de ayres, outros componentes 1 escova 

Cervical, 1 pinça cheron, componentes adicionais 1 lâmina com 

Frasco de transporte, embalagem estéril, embalagem individual 

UND 

450   

49 Conjunto Para Papanicolau, 

Tipo Composição Básica:, Composição Básica 1 Espéculo 

Vaginal 

Pequeno, 1 Espátula De Ayres, Outros Componentes 1 Escova 

Cervical, 1 Pinça Cheron, Componentes Adicionais 1 Lâmina 

Com 

Frasco De Transporte, Embalagem Estéril, Embalagem 

Individual 

UND 

450   

50 
Cimento à base de óxido de zinco / sulfato de zinco. 

Pote com 20g. Cotosol. 
UND 

5   

51 Creme dental com flúor padrão Colgate ou superior UND 12   

52 

Curativo, material não tecido, revestimento 

Preenchido com carvão ativado e nitrato de prata, dimensão 

Cerca de 10 x 10 cm, componentes não aderente, esterelidade 

Estéril, embalagem embalagem individual 

UND 

30   

53 

Disco para acabamento de resina. 

Kit contendo 50 discos de lixa sortidos. Granulações: Grossa, 

Média, Fina e 

Extrafina. 

CX 

1   

54 
Tubo flexível - equipo descartável, macrogotas p/ infusão de 

Solução intravenosa. 
UND 

60   

55 

Escalpe, material tubo pvc, calibre 19 g, tipo borboleta 

fixação, comprimento agulha 2, estéril, tipo uso descartável, 

características 

adicionais conector distal universal c/ protetor oclusor ros- 

UND 

30   

56 

Escalpe, material tubo pvc, calibre 21 g, tipo borboleta 

fixação, comprimento agulha 1,7, estéril, tipo uso descartável, 

características 

adicionais conector distal universal c/ protetor oclusor ros 

UND 

30   

57 

Escova dental, material cerdas nailon e 

Poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, 

Tipo cabeça pequeno, modelo macio, aplicação infantil 

UND 

500   

58 

Escova para lavagem de instrumental cirúrgico, 

com cabo em plástico resistente aos métodos de higienização. 

Embalagem 

com dados de identificação e procedência. 

UND 

2   

59 

Esparadrapo impermeável, dorso do tecido de algodão 

impermeabilizado em 

Uma das faces, de cor branca, massa adesiva à base de óxido de 

UND 

36   
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zinco, 

Resistente, com boa aderência, enrolado em carretel plástico, 

com capa de 

Proteção, tamanho 10,0 cm x 4,5 m 

60 

Esponja hemostatica 

Composta de colágeno hidrolizado e gelatina liofilizada 

Indicada para promover hemostasia e cicatrizaçao de alveolo 

Pós exodontia, caixa com 10 unidades. 

CX 

2   

61 

Filme radiográfico 

Intra-oral periapical de uso adulto de velocidade e com alta 

Qualidade de imagem, contraste elevado e menor necessidade 

de 

Exposição à radiação. Compatível com todos os aparelhos de 

Raios-x do mercado, embalagem com 150 películas 

CX 

2   

62 

FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL,Aplicação: 

odontologia, uso 

infantil, Dimensões: 22 x 32 mm, Característica Adicionais: 

filme do grupo F, 

sensibilidade 48,0 - 96,0 R* tam 1.0, Forma De Apresentação: 

caixa com 150 

unidades, Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do 

produto, Unidade 

De Estoque: caixa (CX), Unidade De Fornecimento: caixa com 

150 unidades. 

Código do Item: 3.3.90.30.10.01.0154.000002-01 

CX 

1   

63 

Fio sutura com agulha, material náilon, cor preta, 

comprimento fio 45, tipo agulha cortante, comprimento agulha 

2, forma agulha 

3/8 círculo, diâmetro 3-0 

CX 

2   

64 
Fio Dental, Material Resina Termoplástica/Cera E 

Essência, Comprimento 500 M, Tipo Regular, Sabor Neutro 
UND 

2   

65 

Fio De Sutura, Material Nylon Monofilamento, 

Tipo Fio 2-0, Cor Preta, Comprimento 45 Cm, Características 

Adicionais Com Agulha, Tipo Agulha 1/2 Círculo Cortante, 

Comprimento Agulha 2,5 Cm, Esterilidade Estéril 

UND 

60   

66 

Fio De Sutura, Material Algodão Torcido, Tipo 

Fio 3-0, Cor Azul/Preto, Comprimento 45 Cm, Características 

Adicionais Com Agulha, Tipo Agulha 3/8 Círculo Cortante, 

Comprimento Agulha 2,5 Cm, Esterilidade Estéril 

UND 

30   

67 

Fita Adesiva Crepe Uso Hospitalar, Material Crepe, 

Comprimento 30, Largura 19, Características Adicionais 

Esterilizada, Aplicação Autoclave 

UND 

30   

68 

Fita Adesiva Microporosa, hipoalergênica, com 

dorso de não tecido de rayon e viscose, hipoalergênico 

permeável ao ar e vapor, 

recoberta de masssa adesiva acrílica de alta tolerância cutânea, 

que não deixe 

resíduos, cor branda, esterelizada por Gás Óxido de Etileno 

(OE), 10 cm de 

largura x 10 m de comprimento. Embalado individualmente em 

estrutura 

plástica (dura). 

UND 

30   

69 
Fita adesiva para autoclave. Rolo de 

19mm x 30m. 
UND 

27   

70 

FIXADOR CELULAR, composição álcool etílico extrafino, 

propolente de butano apresentação spray, aplicaçãoexame 

colposcopia/papanicolau, características adicionais desidratante 

e secante, 

ideal para fixação esfra. Com prazo de validade mínima de 2 

UND 

15   
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anos. 

71 

Fixador fotográfico, tipo sistema 

Revelação preto e branco, tipo suporte revelação filme 

Radiográfico, apresentação líquido, componentes 2 frascos 'a' 

de 

4 ml, 2 frascos 'b' de 1 ml, características adicionais 

qualificação 

De placas combustiveis p/elemento co m, aplicação máquina 

Processadora, modelo structurix ndt-e/agf a 

UND 

7   

72 

FLÚOR GEL TÓPICO ACIDULADO, CONCENTRAÇÃO À 

1,23%, 

DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE PLÁSTICO 

FRASCO COM 200 ML 

CX 

0   

73 
Formocresol, Diluido, Uso Odontologico - Fr 10 

Ml 
UND 

2   

74 

Fralda Descartável Infantil, Tamanho 

Gg, Com Barreiras Laterais E Antivazamento, Gel, Bsorvente, 

Extra Seca, Antialérgica, Proteção Aloe Vera, Fita Multiuso 

Ajustável, Elásticos Ajustáveis Nas Pernas, Frente Decorativa 

E 

Corte Anatômico. ( Pacotes Com 07 Unidades) Gg. 

UND 

300   

75 

Fralda Descartável Geriatrica Adulto, Tamanho 

Grande, Anatômica, Composta De Cobertura Interna De Falso 

Tecido, Anti-Alérgico, Película Anti-Umidade, Com Duas A 

Três 

Camadas De Polpa De Celulose, Com 03 Fios De Elástico E 02 

Fitas 

Adesivas De Cada Lado Para Ajuste Da Fralda, Com Gel 

Absorvente 

E Barreira Antivazamento, Cobertura Externa Impermeável, 

Elásticos Nas Pernas, Para Uso Adulto Ou Geriátrico, 

Descartável E De Formato Anatômico. A Apresentação do 

Produto Deverá Obedecer A Legislação Atual Vigente, 

Contendo 

Dados de Identificação e Procedência, Validade, Lote, Registro 

Ou 

Cadastro No Ministério Da Saúde. 

UND 

300   

76 

31 Fralda Descartável Infantil Tamanho 

G, Para Crianças Com Peso Aproximado De 9 A 12,5 Kg, 

Antialérgica, 

Com Maciez E Absorção Adequadas À Sua Finalidade, Com 

Superfície Uniforme Ainda Que Úmida, Com Formato 

Anatômico, 

Cintura Ajustável, Com Recortes Nas Pernas, De Preferência 

Com 

Dois A Quatro Elásticos, Com Barreira Lateral Antivazamento, 

Possibilitando Ajuste Perfeito Sem Vazamentos, Com Duas 

Tiras 

Laterais Adesivas Para Fixação, Protegidas Por Fitas 

Siliconizadas Com Pequena Dobradura Para Facilitar O 

Manuseio. 

Comprimento Total Da Fralda De Mínimo 50 Cm, Largura Da 

Manta 

De No Mínimo 9 Cm. Embalado Conforme A Praxe Do 

Fabricante Em 

Pacotes Com No Minimo 10 Unidades, Trazendo Os Dados De 

Identificação, Procedência, Número De Lote, Data De 

Fabricação, 

Prazo De Validade E Número De Registro No Ministério Da 

UND 

300   
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Saúde. O 

Prazo De Validade Mínimo Deve Ser De 12 (Doze) Meses, A 

Partir Da 

Data De Entrega Na Unidade Requisitante 

77 

Fralda descartável, tipo formato 

Anatômico, tamanho médio, peso usuário de 40 a 70 kg, 

Características adicionais flocos de gel, abas antivazamento, 

Faixa ajustáve l, tipo adesivo fixação fitas adesivas 

Multiajustáveis, tipo usuário adulto, uso algodão não desfaça 

Quando molhado 

UND 

300   

78 

32 fralda descartável infantil tamanho 

M, fralda descartável para crianças com peso aproximado de 5 

Kg a 10 kg, antialérgico, com maciez e absorção adequadas à 

sua 

Finalidade, com superfície uniforme ainda que úmida, com 

Formato anatômico, cintura ajustável, com recortes nas 

Pernas, de preferência com dois a quatro elásticos, com 

Barreira lateral anti-vazamento, possibilitando ajuste perfeito 

Sem vazamentos, com duas tiras laterais adesivas para fixação, 

Protegidas por fitas siliconizadas com pequena dobradura para 

Facilitar o manuseio. Comprimento total da fralda de mínimo 

40 

Cm, largura da manta de no mínimo 9 cm. Embalado conforme 

a 

Praxe do fabricante em pacotes com no minimo 10 unidades, 

Trazendo os dados de identificação, procedência, número de 

Lote, data de fabricação, prazo de validade e número de 

registro 

No ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser 

de 12 

(doze) meses, a partir da data de entrega na unidade 

requisitante 

UND 

300   

79 

33 fralda descartável infantil tamanho 

P, para crianças com peso aproximado de 3 a 6 kg , 

antialérgica, 

Com maciez e absorção adequadas à sua finalidade, com 

Superfície uniforme ainda que úmida, com formato anatômico, 

Cintura ajustável, com recortes nas pernas, de preferência com 

Dois a quatro elásticos, com barreira lateral antivazamento, 

Possibilitando ajuste perfeito sem vazamentos, com duas tiras 

Laterais adesivas para fixação, protegidas por fitas 

Siliconizadas com pequena dobradura para facilitar o 

manuseio. 

Comprimento total da fralda de mínimo 50 cm, largura da 

manta 

De no mínimo 9 cm. Embalado conforme a praxe do fabricante 

em 

Pacotes com no minimo 10 unidades, trazendo os dados de 

Identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, 

Prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. 

O 

Prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir 

da 

Data de entrega na unidade requisitante 

UND 

300   

80 

Frasco - tipo almotolia, material em 

Polietileno (plástico), tipo bico bico reto, longo, estreito, com 

Protetor, tipo tampa tampa em rosca, cor âmbar, capacidade 250 

Ml 
 

UND 

6   

81 Compressa gaze - compressa gaze, material tecido 100% UND 22   
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Algodão, tipo 11 fios/cm2, modelo cor branca,isenta de 

Impurezas, camadas 8 camadas, largura 7,50 cm, comprimento 

7,50cm, dobras 5 dobras, características adicionais 

estéril,descartável 

82 Gel condutor - gel condutor, composição neutro, isento de 

Cloreto de sódio, aplicação p/ ultrassonografia 

UND 36   

83 

 

Gluconato de clorexidine 0,12% - gluconato de clorexidina 

0,12% 

Solução para bochecho sem álcool litro 

UND 5   

84 Equipamentos diversos para serviços profissionais - 

Solução de glutaraldeído a 2%, destinada ao uso exclusivo em 

hospitais e estabelecimentos relacionados com atendimento à 

saúde, na desinfecção e 

Esterilização de artigos semi-críticos que não possam sofrer 

esterilização pelo 

Calor úmido ou seco. Validade de no mínimo 24 meses a partir 

da compra. 

UND 2   

85 Lista de estoque - hidróxido de cálcio em pasta (tipo hidro c), 

para 

Capeamento pulpar e forramento protetor, coloração 

semelhante a dentina, estojo com um tubo de pasta base com 13 

g e um tubo de pasta catalisadora com 11g mais um bloco de 

papel de manipulação. 

UND 2   

86 Cimento provisorio - cimento restaurador provisório irm (c/ 

Pó 38g + líquido 15ml) à base de óxido de zinco e eugenol 

Reforçado por polímeros; material restaurador intermediário; 

pode ficar na cavidade bucal por até dois anos; kit do irm em 

pó e líquido; composição reforçada à base de óxido de zinco e 

eugenol 

UND 7   

87 Iodopovidona (pvpi) - iodopovidona (pvpi), concentração a 

10% (teor de iodo 1% ), forma farmaceutica solução 

degermante. Catmat: 398705 - iodopovidona (pvpi), a 10% ( 

teor de iodo 1% ), solução degermante 

UND 30   

88 Iodopovidona (pvpi) - iodopovidona (pvpi), concentração a 

10% (teor de iodo 1% ), forma farmaceutica solução tópica 

aquosa. Catmat: 398706 - iodopovidona (pvpi), a 10% ( teor de 

iodo 1% ), solução tópica aquosa 

UND 30   

89 Lâmina bisturi - lâmina bisturi, material aço inoxidável, 

Tamanho nº 11, tipo descartável, esterilidade estéril, 

características adicionais afiada, polida, embalagem individual 

Em fita de catmat: 244907 - lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 

11, descartável, estéril, afiada, polida, embalagem individual 

em fita de 

UND 2   

90 Lamina de bisturi numero 12 - lâmina de bisturi nº 12. UND 2   

91 Lamina de bisturi nº15 - lâmina de bisturi nº 15 UND 2   

92 Lanceta descartavel - unidade de lanceta descartável, para 

Teste de glicemia, 23 g. Quantidade estimada: 60.000 (sessenta 

mil) lancetas. Valor máximo admitido por lanceta: r$ 0,73 

(setenta etres centavos). As lancetas deverão ser entregues 

embaladas em 

Caixas com 100 (cem) lancetas cada. O produto cotado deverá 

conter 

Registro na anvisa. A disputa será pelo valor de 01 (uma) 

lanceta. 

UND 150   

93 Equipamentos diversos para serviços profissionais - luva 

Cirúrgica, estéril, par, anatômica, anti-alérgica, comprimento 

total mínimo de 28 

Cm, punho ajustável, com bainha, látex íntegro e uniforme 

(sem partes escurecidas), lubrificação c/ pó bio-absorvente, 

UND 15   
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atóxico, identificação do tamanho no punho, tamanho 6,5 

94 Medidor laboratório - luva cirúrgica estéril de látex com pó, 

tamanho 7.0 pacote com 1 par 

UND 15   

95 Embalagem produto farmacêutico - luva cirúrgica estéril, látex 

natural integro e uniforme, tamanho 7,5; lubrificada com pó 

bioabsorvível, 

Descartável, atóxica, formato anatômico, resistente a tração, pc 

com 01 par 

UND 15   

96 Embalagem produto farmacêutico - luva cirúrgica estéril, látex 

natural integro e uniforme, tamanho 8,0; lubrificada com pó 

bioabsorvível, 

Descartável, atóxica, formato anatômico,resistente a tração, pc 

com 01 par 

UND 15   

97 Luva segurança - luva p/ procedimento de nitrilo, tam. G, cx c/ 

100un, luvas de qualidade representam economia para os 

estabelecimentos de saúde por redução de perda de luvas por 

defeito de fabricação. Indicada para utilização em hospitais, 

clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, 

Laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção 

do usuário 

Contra riscos biológicos (sangue, fluidos potencialmente 

contaminados, contato 

Com microorganismos, manipulação de materiais 

contaminados). Fabricada 

Em nitrilo (borracha sintética); sem pó bioabsorvível; 

ambidestra; não estéril; 

Superfície lisa com microtextura na ponta dos dedos; cor azul 

UND 14   

98 Acessórios para estudo/treinamento - luvas descartável 

individual (para procedimento), tamanho médio, confeccionada 

em látex natural, 

Íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada 

com material 

Bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, 

atóxica, 

Hipoalergênica, não estéril, embalada em caixa com 100 

unidades, contendo 

Dados de indent., procedência, validade, n de lote e reg. No ms 

n .. De isenção. Caixa com 100 unidades. 

UND 9   

99 Máscara - máscara, tipo antialérgico, tipo uso 

descartável/único, tipo fixação elástico,aplicação em cirurgias, 

características adicionais gramatura 30 g/m², tripla camada de 

filtragem, formato retangular, cor branca 

UND 37   

100 Óculos de proteção individual - óculos de proteção individual, 

material armação polipropileno, material lente 

Policarbonato, tipo lente anti-embaçante, infradura, extra 

antirisco, modelo lentes sobreposição (p/ser usado sobre óculos 

graduados), características adicionais incolor/ proteção contra 

ráios ultravioleta 

UND 4   

101 Lista de estoque - lubrificante odontológico composição básica 

em óleo 

Mineral, apresentação spray com adaptador, aplicação caneta 

de alta e baixa rotação, características adicionais sem cfc. 

Frasco com 200ml 

UND 2   

102 Lista de estoque - otosporin. Hidrocortisona + sulfato de 

Neomicina + sulfato de polimixina b. Gotas, 10ml. Catmat: 

29394 - lista de estoque, lista de estoque 

UND 2   

103 Lista de estoque - papel carbono para articulação. Dupla face. 

Bicolor 

Azul/vermelho. Tamanho 100x200mm. Bloco com 12 folhas. 

UND 2   
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(para uso odontológico) 

104 Papel grau cirúrgico - papel grau cirúrgico, largura 15 cm, 

comprimento 100 m. 

UND 9   

105 Caixa plástica - papel kraft puro, 80 gramas, resistente a 

Temperaturas de esterilização de 180ºc, em bobina com 60cm 

de largura, pesando aproximadamente 9 kilos. 

UND 30   

106 Lenço descartável - lençol de papel descartável, tamanho (70 

cm x 50 

M). Embalados em rolo individual em saco plástico. Catmat: 

151042 - lenço descartável, lenço descartável 

UND 30   

107 Papel toalha - papel toalha branco - pacote com 02 rolos - 

Norma nbr 

UND 250   

108 Material de socorro - pedra de afiar tipo arkansa catmat: 47988 

- material de socorro, material de socorro 

UND 2   

109 Pilha - pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo aa UND 6   

110 Pilha - pilha, modelo aaa, sistema eletroquímico alcalina UND 6   

111 Carregador bateria - 'carregador de pilhas. Especificações 

Tecnicas carregador bateria recarregável flex bivolt para que 

você utenha sempre as mãos as baterias carregadas para os seus 

mais diversos 

Equipamentos. - carrega 1-2 baterias recarregáveis aa/aaa ou 1 

bateria 9v - 

Led apaga ao término da carga - desligamento automático - 2 

canais de cargas independentes - bilvolt automático (ac 100-

240v) - monitoramento de voltagem microprocessador que 

controla o modo ideal de carga - proteção contra curto - 

Circuito' 

UND 9   

112 O objeto da presente licitação é o registro de preços de 

materiais e suprimentos de informática, eletrônica e 

equipamentos energéticos, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no edital e seus anexos, para atender 

as om da guarnição de alegrete-rs.. 

UND 30   

113 Microbrush - pincel tipo microbrush para aplicação de 

adesivofotopolimerizável regular, caixa com 100 unidades. Os 

produtos cotados deverão conter registro na anvisa. 

UND 1   

114 Pincel uso odontológico - pincel uso odontológico, material 

cerdas pelo de marta, tipo ponta filete redondo, material cabo 

Madeira, referência 308, tamanho nº 1. Catmat: 250687 - pincel 

uso odontológico, pelo de marta, filete redondo, madeira, 308, 

nº 1 

UND 4   

115 Material de sobrevivencia - ponta abrasiva, material 

borracha,silicone e carbureto de silício, apresentação kit com 3 

pontas, formato disco,taça e chama, aplicação acabamento e 

polimento de resina. 

Catmat: 47996 - material de sobrevivencia, material de 

sobrevivencia 

UND 2   

116 Protetor tireoide - protetor de tireóide contra raio x, 

confeccionado em 

Diversas camadas de borracha plumbífera com equivalência de 

pelo menos 0,5 mm de chumbo. Tamanho ajustável adulto e 

infantil, conforme parecer da engenharia clínica 

UND 0   

117 Protetor tireoide - protetor de tireóide contra raio x, 

confeccionado em 

Diversas camadas de borracha plumbífera com equivalência de 

pelo menos 0,5 mm de chumbo. Tamanho ajustável adulto e 

infantil, conforme parecer da engenharia clínica 

UND 0   

118 Aplicador resina - resina composta fluida a1 seringa com 2g UND 2   

119 Acessórios para estudo/treinamento - resina fotopolimerizável 

p/restauração dentária em seringa com 4 gramas. Cor a2. 

UND 2   



 

 
    ESTADO DE ALAGOAS 

Prefeitura Municipal de Água Branca 
  CNPJ 12.350.153/0001/48 

 
Acondicionado em embalagem original do fabricante, com 

nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação 

120 Produto para polimento - resina fotopolimerizável 

p/restauração dentária em seringa com 4 gramas. Cor a3. 

Acondicionado em embalagem original do fabricante, com 

nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação 

UND 2   

121 Analisador - peça/componente - revelador para radiografia 

odontológica. Frasco com 500ml. Catmat: 42617 analisador - 

peça/componente, analisador logico 

UND 7   

  

122 

Saco plástico lixo - saco plástico lixo, capacidade 10 l, cor 

branca, características adicionais com tarja vermelha 'lixo 

hospitalar'. Catmat: 343354 - saco plástico lixo, 10 l, branca, 

com tarja vermelha "lixo hospitalar 

UND 600   

123 Conjunto multiuso escritório - saco plástico lixo, capacidade 

20, cor branca, largura 50, altura 53, características 

Adicionais leitoso, 7 micra, símbolo de substância infectante, 

aplicação hospitalar catmat: 150460 - conjunto multiuso 

escritório, conjunto multiuso 

Escritório 

UND 300   

124 Plástico - seringa, material polipropileno transparente, 

Capacidade 1 ml, característicasadicionais apirogênica e 

atóxica para insulina, graduação 100 ui com boa visualização, 

tipo uso 

Descartável, estéril, componente c/ agulha 13x4,5; 

Biseltrifacetado. Catmat: 150879 - plástico, plástico 

UND 300   

125 Seringa descartavel - seringa descartável atóxica apirogênica 

Confeccionada em polipropileno com siliconização interna e 

cilindro com anel 

De retenção, com bico central luer-slip 10 ml com agulha 

descartável com agulha 25 x 7 

UND 300   

126 Seringa - seringa, material polipropileno transparente, 

Capacidade 3 ml, tipo bico bico luer slip, características 

Adicionais êmbolo c/ ponteira de borracha siliconizada, 

Graduação graduada de 0,1 em 0,1ml, numerada de 0,5 em 

0,5m l, 

Componente sem agulha, esterilidade descartável, estéril, 

modelo graduação legível e firme. Catmat: 428803 - seringa, 

material polipropileno transparente, modelo graduação legível e 

firme, capacidade 3 ml, tipo bico bico luer slip, características 

adicionais êmbolo c/ ponteira de borracha siliconizada, 

graduação graduada de 0,1 em 0,1ml, numerada de 0,5 em 

0,5ml, componente sem agulha, esterilidade descartável,estéril 

UND 300   

127 Seringa - seringa, material polipropileno transparente, 

Capacidade 5 ml, tipo bico bico central simples ou luer lock, 

características adicionais êmbolo c/rolha borracha, graduação 

impressão legível e permanente, tipo uso graduação máxima 

0,2 em 0,2 ml, numerada, componente c/ agulha 25 x 0,7 mm, 

bisel trifacetado, tipo tampa protetor plástico, esterilidade 

descartável, estéril. Catmat: 406212 - seringa, polipropileno 

transparente, 5 ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo 

c/rolha borracha, impressão legível e permanente, graduação 

máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, c/ agulha 25 x 0,7 mm, bisel 

trifacetado, protetor plástico, descartável,estéril 

UND 150   

128 Seringa - seringa, material polipropileno transparente, 

Capacidade 10 ml, características adicionais com sistema 

segurança segundo nr/32, graduação impressão legível e 

permanente, tipo uso graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, 

numerada, componente c/ agulha 25 x 0,7 mm, bisel 

trifacetado, tipo tampa protetor plástico, esterilidade 

UND 25   
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descartável,estéril 

129 Embalagem produto farmacêutico - solução hemostática tópica 

com 10 ml. Unidade de ref.: frasco com 10 ml. Catmat: 150856 

- embalagem produto farmacêutico, embalagem produto 

 farmacêutico. 

UND 2   

130 Material hospitalar - sonda de borracha (látex natural), tipo 

foley, com 

2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato 

arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos 

de drenagem grande, arredondado e 

Liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão 

impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico 

transparente. Balão 5 cc, nº 12. 

UND 15   

131 Material hospitalar - sonda de borracha (látex natural), tipo 

foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir 

formato arredondado da ponta Com 2 orifícios laterais, orifícios 

internos de drenagem grande, arredondado e Liso, número do 

diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no 

Cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico 

transparente. Balão 5 cc, nº 14. 

UND 15   

132 Material de sobrevivencia - sonda, material látex 

Siliconizado, tipo foley, tamanho nº 16, quantidade vias 2, 

Características adicionais com balão de 30 ml, aplicação 

Superfície lisa,orifícios laterais largos/arred., válvula Borracha 

p/todos os tamanhos de seringa, funil drenagem C/conexão 

padrão a coletores, componentes capacidade balão e Calibre 

marcados na válvula, modelo embalagem interna C/picote nas 

pontas, formato 

Descartável,estéril,apirogênica,emb.individual(ms) 

Catmat: 47996 - material de sobrevivencia, material de 

sobrevivencia 

UND 15   

133 Material de sobrevivencia - sonda, material látex 

Siliconizado, tipo foley, tamanho nº 18, quantidade vias 2, 

características adicionais com balão de 30 ml, aplicação 

Superfície lisa,orifícios laterais largos/arred., válvula Borracha 

p/todos os tamanhos de seringa, funil drenagem  C/conexão 

padrão a coletores, componentes capacidade balão e calibre 

marcados na válvula, modelo embalagem interna C/picote nas 

pontas, formato 

Descartável,estéril,apirogênica,emb.individual(ms). Catmat: 

47996 - material de sobrevivencia, material de sobrevivencia 

UND 15   

134 Sonda uretral nº 10 - sonda uretral, estéril, descartável, 

siliconizada, Calibre 10. Confeccionada em pvc, transparente 

atóxico, maleável, que não 

Cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade 

distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo 

conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal 

com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais 

proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a 

marcação de comprimento gravado externamente. Embalagem 

individual com selagem eficiente que garanta a integridade do 

produto até o momento de sua utilização permita a abertura e 

transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os 

dados de identificação, procedência, número de lote, método, 

data e validade de esterilização, data de fabricação prazo de 

validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo 

de validade mínimo deve ser 

 superior a 75% da validade total, a partir da data da entrega 

UND 6   

135 Acessórios para estudo/treinamento - sonda uretral descartável UND 6   
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- nº 12 tubo em pvc translucido, com 40cm de comprimento, 

conector com tampa, flexível, atóxico e estéril 

136 Acessórios para estudo/treinamento - sonda uretral descartável 

- nº 14 tubo em pvc translucido, com 40cm de comprimento, 

conector com tampa, flexível, atóxico e estéril 

UND 6   

137 Placa - sonda uretral nº 16, esteril, confeccionada em pvc 

Flexivel, atóxica, transparente, atóxico, atraumática, ponta 

Arredondada, com orifícios laterais em seu extremo distal, 

Conexão universal no lado proximal. Embalagem individual 

em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico contendo as 

informações necessárias. A apresentação do produto deverá 

obedecer a legislação atual vigente, contendo dados de 

identificação e procedência, validade, lote, cadastro, registro ou 

isenção de registro no ministério da saúde. 

UND 6   

138 Sonda uretral - sonda uretral, material pvc atóxico siliconizado, 

tamanho nº 6, características adicionais 

Maleável,transparente,atraumática, tipo uso descartável, 

Esterilidade estéril, tipo embalagem embalagem individual. 

Catmat: 282608 - sonda uretral, pvc atóxico siliconizado, nº 6, 

maleável,transparente,atraumática, descartável, estéril 

embalagem individual 

UND 6   

139 Placa - sonda uretral nº 8, esteril, confeccionada em pvc 

Flexivel, atóxica, transparente, atóxico, atraumática, ponta 

Arredondada, com orifícios laterais em seu extremo distal, 

Conexão universal no lado proximal. Embalagem individual 

em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico contendo as 

informações necessárias. A apresentação do produto deverá 

obedecer a legislação atual vigente, contendo dados de 

identificação e procedência, validade, lote, cadastro, registro ou 

isenção de registro no ministério da saúde. 

UND 6   

140 Embalagem produto farmacêutico - 204 190026972 146155 45 

45 sugador de sangue cirúrgico estéril descartavel cx c/ 40 un 

cx 

UND 3   

141 Sugador descartavel - sugador odontológico descartável, 

Pacote com 40 unidades. Os produtos cotados deverão conter 

registro na anvisa 

UND 5   

142 Termômetro - termômetro clínico digital UND 4   

143 Material hospitalar - termômetro clínico, de líquido em vidro, 

Preenchimento com mercúrio, escala interna, modelo oval, 

leitura direta, alta 

Precisão, resistente a água, faixa de medição + 35 °c à + 42 °c, 

divisão de 0,1 °c, embalado individualmente, rotulagem em 

conformidade com a rdc 185/2001, trazendo externamente os 

dados de identificação, procedência, tipo e data de 

esterilização, validade, número do lote e registro no ministério 

da saúde. 

UND 1   

144 Matriz de aco 5mm - matriz de aço inoxidável, maleável, 

Formato de tira, apresentação em rolo - 5 mm 

UND 1   

145 Matriz de aco 7mm - matriz de aço inoxidável, maleável, 

Formato de tira, apresentação em rolo - 7 mm 

 1   

146 Dentifrício - matriz de poliester, transparente, dentes anteriores, 

para restaurações em resina, pacote de 50 tiras 

Extra-finas de 0,05mm. Catmat: 5061 - dentifrício, dentifricio 

(creme / pasta de dente ) 

UND 1   

147 Registro peças e componentes - tricresol formalina 

Apresentação: frasco com 10 ml catmat: 150628 - registro 

peças e componentes, registro peças e componentes 

UND 2   

148 Aquisição de material laboratorial, material de raio x, material 

farmacológico, material de consumo, medicamentos, para 

UND 3   
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suprir as necessidades do hospital 

São lucas, com recursos semsau = mac.. Descrição: embalagem 

produto farmacêutico - tubo de látex nº 200(garrote)  (pacote 

com 15 metros) 

149 Vaselina solida - vaselina sólida - 20 gramas - vaselina sólida, 

embalagem com aproximadamente 20 gramas, especificação e 

data de validade na embalagem. Notificação simplificada no 

Ministério da saúde. (quantidade anual estimada: 70 unidades) 

UND 5   

150 Verniz dentario - verniz dentário com flúor. Vidro com 10 ml UND 2   

151 Material de coudelaria – lâmina p/ microscópio de 26x76mm. UND 300   

 

 

 

         

5. DO VALOR DE REFERÊNCIA  
 

5.1. Os valores estimados para aquisição dos objetos deste certame, perfaz no corpo deste processo.  

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
 

6.1. O Órgão Gerenciador obriga-se a:  

 

a) efetuar o pagamento à vencedora do pregão, de acordo com o prazo estabelecido neste PREGÃO;  

 

b) comunicar formal e imediatamente à vencedora do pregão qualquer anormalidade no fornecimento dos bens, 

podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas no edital e seus anexos;  

 

c) prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das 

obrigações contraídas;  

 

d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas no pregão, no instrumento convocatório e seus 

anexos;  

 

e) assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o Órgão Gerenciador, por meio de estudo 

comparativo dos preços praticados pelo mercado;  

 

f) renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos;  

 

g) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela vencedora do pregão;  

 

h) aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.  

 

6.1.1. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da vencedora 

do pregão pela completa e perfeita execução do fornecimento.  

 

6.2. A vencedora do pregão obriga-se a: 

a) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os medicamentos e correlatos ofertados na 

licitação;  

 

b) manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma;  

 

c) entregar os medicamentos e correlatos em conformidade com o que foi licitado;  

 

d) entregar os medicamentos e correlatos no endereço e prazo indicados no edital;  

 

e) Entregar os medicamentos e correlatos dentro do prazo estabelecido pelo Órgão Gerenciador, contado desde o 

recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades propostas e no local indicado;  
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f) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo representante do Órgão 

Gerenciador;  

 

g) entregar os medicamentos e correlatos durante o horário de funcionamento do Órgão Gerenciador, salvo por 

motivo justificável, fruto de caso fortuito ou força maior, que deverá ser analisado por servidor designado;  

 

h) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do Pregão presencial sem a expressa concordância do 

Órgão Gerenciador;  

 

i) responder por eventuais danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros durante a vigência deste Pregão por 

seus agentes ou prepostos;  

 

j) manter durante a vigência do Pregão presencial as condições de habilitação exigidas no edital.  

 

7. DO PREÇO  
 

7.1. O preço ofertado pela licitante e aceito pelo Pregoeiro será registrado Pregão presencial.  

 

8. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO  
 

8.1. Os fornecimentos dos itens registrados em Ata serão solicitados mediante o envio da respectiva Ordem de 

Fornecimento.  

 

8.2. Cada Ordem de Fornecimento conterá sucintamente a quantidade, descrição do produto, valor, assinatura 

do requisitante e data de expedição.  

 

8.3. A Ordem de Fornecimento poderá ser enviada via fax à vencedora do pregão ou por qualquer outro meio 

hábil.  

 

8.4. Poderão ser emitidas mais de uma Ordem de Fornecimento por mês.  

 

8.5. Os itens solicitados através da Ordem de Fornecimento deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal, 

dela constando os valores unitários e totais, descrição do produto e a quantidade dos respectivos itens.  

 

8.6. A vencedora do pregão ficará obrigada a atender todas as solicitações efetuadas através das Ordens de 

Fornecimentos emitidas durante a vigência do pregão, mesmo se a entrega delas decorrente for prevista para data 

posterior ao seu vencimento.  

 

8.7. O objeto poderá ter suas quantidades alteradas dentro dos limites estabelecidos na Lei nº 8.666/93. 

 

8.8. Os medicamentos e correlatos, objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Órgão Gerenciador, de 

forma parcelada ou Total, em conformidade com a Ordem de Fornecimento, de acordo com a necessidade da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

 

8.9. Os medicamentos e correlatos deverão apresentar qualidade, marca e especificações idênticas às 

mencionadas na proposta comercial da vencedora do pregão. 

  

8.10. O prazo de entrega do objeto será de 5 (cinco) dias contados a partir do recebimento da Ordem de 

Fornecimento. 

  

8.10.1. Se a vencedora do pregão recusar-se injustificadamente a entregar os medicamentos e correlatos no prazo 

estabelecido, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, sujeitando-se à desistente as 

penalidades previstas neste pregão, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis. 

  

8.11. Os medicamentos e correlatos serão entregues na Secretaria Municipal de Saúde no endereço fornecido 

pelo Órgão Gerenciador. 

  

8.12. Os medicamentos e correlatos, no ato da entrega, deverão estar acompanhados da Nota fiscal descritiva, 

constando número da Ordem de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do pagamento, quando for o 

caso, bem como da CND do INSS e CRF do FGTS. 
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8.13. O ato de recebimento dos materiais licitados, não importa em sua aceitação. A critério do Órgão 

Gerenciador será submetido a sua verificação, cabendo a vencedora do pregão, a troca dentro de 24 (vinte e quatro) 

horas, do(s) objeto(s) que vier(em) a ser recusado(s), por não se enquadrar(em) nas especificações estipuladas, 

apresentar defeitos de fabricação ou dano em geral, identificado no ato do recebimento ou no período de verificação.  

 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 

9.1. O pagamento à vencedora do pregão será efetuado em até 30 (dias) a partir da entrada da Nota Fiscal, 

devidamente atestada por quem de direito. 

 

9.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a vencedora do pregão encontra-se em regular 

situação fiscal para com as fazendas estadual e federal.  

 

9.3. Nenhum pagamento será feito sem que a vencedora do pregão tenha recolhido o valor de multa 

eventualmente aplicada.  

 

9.4. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma ficará pendente e 

o pagamento sustado, até que a vencedora do pregão tome as medidas saneadoras necessárias.  

 

9.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da vencedora do pregão, 

indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número 

da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 

 

10. DAS PENALIDADES  
 

10.1. A Adjudicatária que ensejar o retardamento, falhar ou fraudar na execução deste Pregão, não mantiver a 

proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio 

da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade.  

 

10.2. Pela infração das condições estabelecidas no pregão presencial, o Município poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à Adjudicatária as seguintes sanções:  

 

I - advertência;  

 

II - multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, 

aplicada em dobro na reincidência;  

 

10.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

 

11. DO CANCELAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL 
 

11.1. O Município se reserva o direito de cancelar o Pregão Presencial independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, sem que à Adjudicatária caiba o direito de indenização de qualquer espécie, no caso de 

falência, concordata ou dissolução da Adjudicatária, transferir, no todo ou em parte, o pregão, atraso na entrega do 

objeto superior a 30 (trinta) dias contados a partir da Ordem de Fornecimento sem que haja justificativa aceita.  

 

12. DA VIGÊNCIA DO PREGAO PRESENCIAL  
 

12.1. O pregão presencial vigerá por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

  

 

Água Branca, 25 de março de 2017. 

____________________________________ 

Rafael Toledo Silva Campos 

Secretário Municipal de Saúde 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017 

 

O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, 

PARA ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-AL. 

 

ANEXO II 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(Nome de empresa_____________________________, CNPJ N°________________, sediada 

_________________(endereço completo), declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do 

art. 4°, inciso VII, da Lei n° 10.520,00, de 17/07/2002, licitação modalidade pregão n° 08/2017, Prefeitura Municipal 

de Água Branca, ciente das penalidades cabíveis. 

 

Local e data 

 

 

 

(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa) 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017 

 

O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, 

PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-AL. 

 

 

ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES 

 

 

__________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________,  

por intermédio de seu representante legal o (a)  

Sr.(a)___________________________, portador (a) do Registro Geral nº  

__________________e CPF nº ____________________, DECLARA, para fins do  

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº  

9.854/99, regulamentada pelo decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de  

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega  

menor de 16 (dezesseis anos). 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de  

aprendiz. 

 

 

Local e data 

 

(nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da  

empresa) 

 

 

 

Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá  

declarar essa condição. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017 

 

 

O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, 

PARA ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-AL. 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

RAZÃO  SOCIAL DA LITANTE 

CNPJ________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_________________________________________________________________,  

CEP____________________________________. 

TELEFONE:___________________________FAX:_____________________,  

E-Mail:__________________________________ 

As planilhas de quantitativos e custos conterão as descrições dos produtos e  

que compõem a solução proposta, incluindo as respectivas quantidades, unidades, preços unitários , marcas/fabricante 

e totais gerais, expressos em reais (R$). 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS UNIDADE. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MINIMAS UNIDADE QTDE PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

      

 VALOR TOTAL  

 

Declara-se expressamente que estão incluídas nesta proposta Comercial, as  

despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos  

previdenciários e quais querem outras despesas que incidam ou venham a  

incidir sobre o objeto da licitação. 

 

O Prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos,  

contados a partir da data da abertura deste certame. 

 

Local e data 

(nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da  

empresa) 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017 

 

 

O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, 

PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-AL, COM 

COTA RESERVADA DE 25% PARA MME/ME/EPP. 

 

 

ANEXO  V 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Através da presente, credenciamos o (a) ___________________________________________,  

portador (a) do Registro Geral nº________________________ e CPF sob nº  

_______________________, a participar da licitação na modalidade Pregão nº 08/2017,  

da Prefeitura Municipal de Água Branca, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,  

outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da  

empresa______________________________________________________________________, bem como formular 

propostas, lances verbais e  

praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

Local e data 

 

 

Diretor ou representante legal 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017 

 

O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, 

PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-AL. 

  

 

ANEXO-VI 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

NOME DA EMPRESA___________________________________________________CNPJ nº 

___________________sediada (endereço completo)________________________________, declara sob as penas da 

lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 

modalidade Pregão nº 08/2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Água Branca, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e Data 

 

 

a--------------------------------------------Nome e Número da Identidade do declarante     

 

_____________________________, de__________de________2017 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Empresa 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

                                                                          

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS E CORRELATOS, 

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ÁGUA BRANCA E A EMPRESA. 

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

 

 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA- AL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº. ........................, com sede à Rua........................., nesta Cidade, representada neste ato por sua 

autoridade maior o Sr.(a) ......................, inscrito no CPF/MF sob o nº ........................, doravante denominado de 

CONTRATANTE e de outro lado à empresa ..............................., neste ato representada .........................................., 

doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos do Processo Administrativo nº ......./2017, tem entre si 

justo e acordado o presente Contrato, observadas as cláusulas e condições a seguir: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO: 

1.1 - O presente instrumento tem por objeto o fornecimento de medicamentos e correlatos, pelo período de .... (......) 

meses, em conformidade com as especificações constantes no Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 08/2017 e 

seus Anexos. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrativo nº 

....../2017, com todas as instruções e documentos, e, em especial, o Edital e seus anexos, complementando o presente 

Contrato para todos os fins de direito e obrigando as partes ao seu cumprimento em todos os seus termos, inclusive a 

Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento. 

                                                                                                

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

 2.1 – O ato de recebimento dos itens contratados, não importa em sua aceitação. A critério da CONTRATANTE, o 

material fornecido será submetido a verificação. Cabe ao fornecedor a reposição, dentro de 72 (setenta e duas) horas, 

do material que vier a ser recusado por não se enquadrar nas especificações estipuladas, apresentar defeitos de 

fabricação ou dano geral, identificado no ato da entrega ou no período de verificação; 

 

2.2 – Por ocasião da entrega, a fatura ou documento fiscal, será obrigatoriamente emitido pela mesma razão social, 

inclusive o CNPJ do constante da documentação de regularidade fiscal apresentada na habilitação e no contrato. 

 

2.3 – a entrega do objeto contratado será no Setor que solicitar o pedido. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

  

I - DA CONTRATADA  

 

a) Cumprir fielmente o presente contrato de modo que no prazo estabelecido os materiais sejam entregues em 

perfeitas condições; 

 

b) Observar no fornecimento dos materiais mencionadas na cláusula anterior as Leis, os Regulamentos, as Posturas 

e as melhores Normas Técnicas; 

 

c) Dar garantia total, por escrito, no que se refere a qualidade dos materiais fornecidos, a contar da data da 

aceitação definitiva pela contratante, quando for o caso;  

 

d) responsabilizar-se:  
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d.1)  por quaisquer  acidentes no transporte dos material e, ainda, os fatos de que resultem a destruição ou danificação 

das mesmas, inclusive aqueles que na hipótese de atraso da CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou de força 

maior, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos mencionadas 

material e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros; 

 

d.2) pela qualidade e quantidade dos materiais, cabendo-lhe inclusive e gratuitamente a reposição de quaisquer 

material não aceito pela fiscalização; 

 

d.3) pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas 

referentes ao fornecimento, inclusive licença em repartições públicas, registros publicações e autenticações do 

Contrato ou Ordem de Fornecimento e dos documentos a ele relativos, se necessários. 

 

II - DA CONTRATANTE 

 

a) É obrigação de a CONTRATANTE proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa fornecer o 

objeto deste contrato, dentro dos elevados padrões de eficiência, capacitação e responsabilidade. 

b) Fazer o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento do produto fornecido, mediante 

Notas Fiscais devidamente atestadas. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da administração previsto em Lei e incidente sobre este contrato, 

particularmente o de rescisão administrativa previsto nos Arts. 77 a 80 da Lei nº 8666/93, alterada pela Lei 8883/94, 

bem como o estabelecido no art. 87 do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAÇÃO  

 

A Contratação em tela foi autorizada mediante a homologação confirmada do julgamento das propostas de eficácia à 

adjudicação da Licitação Modalidade Pregão nº 08/2017. Vinculada, mediante parecer exarado pela Procuradoria 

Municipal, no processo administrativo Licitatório. 

 

CLAÚSULA SEXTA – DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

Fundamenta-se a presente contratação nos dispositivos das Leis nº. 8666/93 e 8883/94, aplicando-se supletivamente 

os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, e demais normas pertinentes, ficando as 

partes a elas sujeitas como sujeitas igualmente ficam as normas pactuadas neste contrato. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO  

              

Fica o presente contrato vinculado ao Edital de Licitação Modalidade Pregão nº 08/2017, e respectivos anexos, do 

Processo. 

 

CLAÚSULA OITAVA – DA COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES 

 

Obriga-se a CONTRATADA a manter durante todo o período de vigência deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA NONA – DO PREÇO 

 

O valor global desta contratação perfaz a importância de R$  ..................    ( 

.............................................................................. ....................................  ). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - RECURSOS FINANCEIROS 

 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte Classificação 

Orçamentária: 

 

      

              Funcional Programática / Elemento de Despesa 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Funcional Programática: 05.50.6001- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0040 – Material de Consumo 

 

Funcional Programática: 05.51.6002- Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0040 – Material de Consumo 

 

Funcional Programática: 05.51.6003- Bloco da Atenção Básica - PAB 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0040 – Material de Consumo 

 

Funcional Programática: 05.51.6004- Bloco da Atenção Básica - PFS 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0401 – Material de Consumo 

 

Funcional Programática: 05.51.6005- Bloco de Média e Alta Complexidade Ambiente Hospitalar – Teto Financeiro 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0402 – Material de Consumo 

 

Funcional Programática: 05.51.6006- Bloco da Atenção Básica - PACS 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0401 – Material de Consumo 

 

Funcional Programática: 05.51.6017-  Bloco de Vig. Em Saúde – Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0403 – Material de Consumo 

 

Funcional Programática: 05.51.6019- Bloco de Atenção Básica - NASF 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0401 – Material de Consumo 

 

Funcional Programática: 05.51.6036- Bloco de Média e Alta Complexidade Ambiente Hospitalar - CAPS 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0402 – Material de Consumo 

 

Funcional Programática: 05.51.6041- Bloco de Atenção Básica - PMAQ 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00.00.00.0401 – Material de Consumo 

 

Elemento de despesa: – Material de Consumo. 

 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 

 

a) O sistema de pagamento dos objetos contratados será de imediato após a liberação/atesto da Nota Fiscal 

correspondente; 

 

b) havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que desaprove, a mesma ficará pendente e o 

pagamento sustado, até que adjudicatória tome as medidas saneadoras necessárias; 

 

c) O pagamento fica condicionado à comprovação de que a contratada encontra-se adimplente com a Fazenda Pública 

Municipal; 

 

d) Nenhum pagamento será feito sem que a contratada tenha recolhido o valor de multa eventualmente aplicada; 

e) O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta – corrente da licitante vencedora, indicada na 

proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta 

corrente em que deverá ser efetuado o crédito, ou ainda em cheque nominal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O presente contrato vigorará ate 31 de Dezembro de 2017, a partir da sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  – DA SUSTAÇÃO DE PAGAMENTOS 
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A contratante independentemente das garantias, poderá sustar o pagamento de qualquer fatura no todo ou em parte, 

nos seguintes casos: 

 

a) Fornecimento de material em desacordo com as especificações; 

b) Existência de qualquer débito exigível pela CONTRATANTE e,  

c) Existência de débitos para com terceiros, relacionados com o fornecimento ora contratados que possam por 

em risco seu bom andamento ou causar prejuízos materiais ou morais a CONTRATANTE. 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

A Fiscalização do fornecimento dos materiais será exercida por prepostos credenciados pela CONTRATANTE tendo 

as seguintes atribuições: 

 

a) Conferir as notas de fornecimento e sua conformidade com as especificações, prazos e cronogramas 

integrantes deste contrato; 

 

b) Solução das consultas e solicitações formuladas pela CONTRATADA;  

 

c) Restrições a respeito do andamento dos fornecimentos ou da atuação da CONTRATADA e de seus 

empregados e prepostos; 

 

d) Determinações de providências para o cumprimento das especificações; 

 

e) Outros fatos ou observações, cujo registro julgue necessário ou conveniente ao trabalho da Fiscalização. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA – DA ENTREGA, ACEITAÇÃO OU RECUSA DOS MATERIAIS. 

a) Todos os materiais deverão atender rigorosamente as especificações das respectivas propostas, e a entrega de 

material fora das especificações indicadas implicará na recusa por parte da CONTRATANTE a qual os colocará a 

disposição da CONTRATADA para substituição;  

 

b) O material, mesmo entregue e recebido, fica sujeito à reposição ou substituição pela CONTRATADA, desde 

que comprovada a existência de defeito cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização; 

 

c) Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificadas durante as 

operações de transporte, carga e descarga; assinalando-se nas embalagens a procedência, pedido de fornecimento de 

materiais e demais características que as identifiquem e as qualifiquem; 

 

d) Não serão aceitos os materiais cujo acondicionamento apresente sinais de violação; 

 

e) Os materiais deverão ser entregues dentro dos prazos estabelecidos nas propostas ou das prorrogações 

concedidas pela CONTRATANTE e será considerado como recusa formal da CONTRATADA a não entrega dos 

mesmos depois de decorridos 30 (trinta) dias do vencimento do prazo estabelecido, salvo motivo de força maior ou 

caso fortuito, assim reconhecido pela CONTRATADA; 

 

f) Por atrasos decorrentes da inobservância dos compromissos assumidos, não reconhecidos pela 

CONTRATANTE como justificador, aplicar-se-á multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculado sobre o 

valor do material não entregue no prazo, ou ainda em desacordo com as especificações, até o limite de 15% (quinze) 

por cento.  Neste caso a CONTRATANTE se exime de qualquer responsabilidade financeira na efetivação dos 

transportes para os locais de destino; 

 

g) Os materiais serão recebidos no local de destino pelo responsável, cabendo-lhe lavrar o respectivo Termo de 

Recebimento (definitivo) quando a entrega for realizada dentro das condições contratuais estipuladas, com a 

apresentação de notas fiscais em duas vias. Se necessário, os materiais serão submetidas a Fiscalização por parte de 

Técnicos especializados para verificação de suas especificações; 

 

h) A reparação ou substituição dos materiais recusados deverão ocorrer imediatamente, a contar da data da 

notificação da CONTRATANTE sobre a recusa das mesmas; 

 

i) Esgotados estes prazos a CONTRATADA será considerada em atraso e sujeita as penalidades cabíveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1 – O descumprimento dos prazos fixados ou das especificações exigidas ensejará a aplicação ao inadimplente de 

multa, garantida defesa prévia no valor de 0,5% (meio) por cento por dia corrido, calculada sobre o valor do material 

não entregue fora do prazo, ou ainda em desacordo com as especificações, até limite de 15% (quinze) por cento; 

 

16.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, ou ainda pela desistência da proposta, após a fase de habilitação, 

sem motivo justo, decorrente de fato superveniente, a administração poderá garantida prévia defesa, aplicar a 

contratada as demais sanções previstas no art. 87 da Lei n. 8666/9, conforme o caso, a saber: 

 

a) Advertência; 

b) Suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

c) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurem os motivos 

da punição, até que seja promovida a reabilitação perante a administração. 

 

16.3 – A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação da 

multa aplicada. 

    

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA RESCISÃO 

 

A Contratante poderá considerar rescindido este Contrato unilateralmente de pleno direito, independentemente de 

qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extra judicial, se: 

 

a) Ocorrer concordata, falência ou dissolução da Contratada;  

 

b) O atraso injustificado por mais de 10 (dez) dias do início do fornecimento; 

 

c) A CONTRATADA sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato ou Nota de 

Empenho todo ou em parte; 

 

d) A CONTRATADA interromper o fornecimento sem motivo justificado e prévia comunicação à 

CONTRATANTE; 

 

e) A CONTRATADA deixar de cumprir ou cumprir irregularmente qualquer Cláusula, condições ou obrigações 

previstas neste Contrato ou dele decorrente; 

 

f) O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, assim como as de seus superiores; 

g) A rescisão deste Contrato ou Nota de Empenho acarretará sem prejuízo da exigibilidade de débitos anteriores 

da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais combinações estabelecidas neste instrumento, além das 

perdas e danos decorrentes; O presente Contrato poderá ainda, ser rescindindo por conveniência administrativa da 

CONTRATANTE, mediante comunicação escrita entregue diretamente ou por via postal com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias; 

 

h) A rescisão de que trata a letra g acima citada, assegura a CONTRATADA o direito de receber o preço dos 

materiais já aceitos, até a data em que a mesma for efetivada. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) A CONTRATANTE e o Pregoeiro não admitirão quaisquer alterações das especificações que manifestarem 

interesse em participar do certame e que, na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos 

mínimos de qualificação exigidos no presente Edital para execução do seu objeto; 

 

b) A CONTRATADA somente poderá subempreitar parte do fornecimento, com a prévia concordância da 

CONTRATANTE, ficando neste caso, solidariamente responsável perante a CONTRATANTE pelos fornecimentos 

executados pelos subempreiteiros e, ainda pelas conseqüências dos fatos e atos a eles imputáveis; 
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c) Aos Contratos de subempreitadas incorporar-se-ão de pleno direito, todas as Cláusulas deste instrumento 

relativas às responsabilidades e deveres da CONTRATADA para com a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA –  DAS PROIBIÇÕES 

 

É vedado a CONTRATADA: 

 

1. Caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização 

da Contratante e do Pregoeiro; 

 

2. Opor em qualquer circunstância, direito de retenção sobre os materiais fornecidos; 

 

3. Interromper unilateralmente o fornecimento sob a alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE. 

 

 

CLAUSULA VIGESIMA  - DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Água Branca./AL para dirimir quaisquer questões do presente Contrato 

renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por assim estarem justos e contratados, assinam este contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só 

efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, a tudo presente.     

 

 

Água Branca/AL,    de …………..    de 20__. 

 

                                

 

                                      CONTRANTE :       

 

 

 

                                      CONTRATADA: 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 
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COMPROVANTE DE ENTREGA DE EDITAL 

 

 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017. 

 

 

 

POR ESTE INSTRUMENTO COMPROBATÓRIO A EMPRESA 

___________________________________________________________________________, CNPJ Nº  

___________________________________ENDEREÇO:RUA_____________________________________________

_________________________________TELEFONE_________________________, CERTIFICA-SE DO 

RECEBIMENTO DO EDITAL, ACIMA REFERIDO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROCESSO 

LICITATÓRIO A SER REALIZADO POR ESTE PREGOEIRO. 

 

 

 

AGUA BRANCA, ......... de  ...................  de 2017. 

 

 

 

 

MEMBRO DA COMISSÃO 

 

 

 

Recebido por____________________________________________________ 

Assinatura ou carimbo da empresa 
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