
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017 
ATA CONTRATO Nº 032/2017 

PROCESSO Nº 088/2017 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 037/2017 

 
 
Aos 10 dias do mês de outubro de 2017, de um lado o MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, inscrito no 
CNPJ sob nº 45.128.816/0001-33, com sede administrativa no Paço Municipal, localizado na 
Avenida Rodolfo Baldi, nº 817, Centro, na cidade de Tabapuã-SP, representada neste ato 
pelo(a) Prefeito(a) Municipal, o(a) Senhor(a) MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO, 
portadora do CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP, neste ato denominado de 
MUNICÍPIO, em face da classificação e do resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017, 
homologado em 09 de outubro de 2017, RESOLVE, com fundamento nas Leis nº 10.520/2002 e 
8.666/93, no Decreto Municipal nº 053, de 17 de abril de 2017, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual 
fornecimento de materiais a serem adquiridos com base no processo licitatório em epigrafe, 
das empresas cujo itens foram adjudicados, que passam doravante a ser designado 
simplesmente de COMPROMISSÁRIA, tudo em conformidade com as condições já 
estabelecidas na Licitação e com cláusulas e condições que se seguem: 
 
FORNECEDOR/COMPROMISSÁRIA: 
 
Empresa MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.046.855/0001-03, I.E. 451.039.440.113, com sede 
administrativa estabelecida na Rua São Bento nº 23-27, Bairro Centro, CEP: 15.130-000, na 
cidade de Mirassol, estado de São Paulo, neste ato representada pelo Procurador o SR. LUIZ 
FERNANDO PABLOS CORREIA, portador do CPF. nº 263.433.688-84 e do RG. nº 27.999.052-2 
SSP/SP, detentora dos itens: ITENS ADJUDICADOS: 3, 5, 7, 8, 9, 29, 31, 43, 62, 68, 69, 70, 76, 84, 
89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 110, 129, 130, (descritos no anexo), nos valores estimados em 
R$28.422,55 (Vinte e Oito Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos) 
 
1. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de 
insumos, destinados ao atendimento de enfermagem realizados através da rede básica de 
Saúde, conforme as necessidades. 
 
1.2. Os materiais registrados serão fornecidos parceladamente, pelo período de 12 (doze) 
meses, de acordo com as autorizações de fornecimento, ordem de compra ou requisições 
expedidas pela Prefeitura. 
  
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a contratar, sendo facultada a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do 



 

 

registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
1.4. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração 
pela aquisição total. 
 
1.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 
 
1.6. O Município realizará durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, 
pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no mercado. 
 
1.7. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, o 
órgão gerenciador deverá: 
 
a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação o 
praticado no mercado; 
 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
 
c) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
 
1.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação 
mais vantajosa. 
 
2. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 
 
2.1.1. Automaticamente: 
 
2.1.1.1. por decurso de prazo de sua vigência; 
 
2.1.1.2. quando não restarem fornecedores registrados;  

 
2.1.1.3. quando caracterizado o interesse público.   
 
2.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por meio de processo 
administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa: 
 
2.2.1. A pedido quando: 
 
2.2.1.1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 



 

 

casos fortuitos ou de força maior; 
 
2.2.1.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço 

  
2.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das 
penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
2.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando: 
 
2.2.2.1. o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório; 
 
2.2.2.2. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
 
2.2.2.3. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 
2.2.2.4. o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 
2.2.2.5. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes; 
 
2.2.2.6. o vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado. 
 
3. DA REVISÃO DOS PREÇOS 

 
3.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
 
3.2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico-
financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-
primas, lista de preços de fabricante ou outros que demonstres indiscutivelmente a elevação 
do custo do objeto. 
 
3.3. Para a concessão da revisão, a empresa deverá comunicar à Prefeitura a variação dos 
preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos 
comprobatórios da majoração. 
 
3.4. Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar a entrega dos bens pelo 
preço registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada improcedente. 
 
3.5. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 



 

 

preço praticado no mercado, a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
 
3.6. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 
 
3.7. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a 
Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Nesse caso, poderá, ainda, convocar os 
demais fornecedores para assegura igual oportunidade de negociação. 
 
3.8. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 
 
4. DA NOTA DE EMPENHO 

 
4.1. O termo de contrato será substituído por Nota de Empenho. 
 
4.2. É condição para a retirada da nota de empenho a manutenção de todas as condições 
exigidas para habilitação. 
 
4.3. A licitante vencedora deverá retirar a nota de empenho dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da respectiva convocação. 
 
4.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração Municipal. 
  
4.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item 4.3, sem justificativa por escrito 
e aceita pela autoridade competente, bem como a não manutenção de todas as condições 
exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, devendo a Administração 
cancelar o registro do licitante e convocar os remanescentes, observada à ordem de 
classificação, para fazê-lo no mesmo prazo, desde que a proposta se apresentar vantajosa. 
 
5. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO  
 
5.1. Os materiais/produtos serão entregues parceladamente, durante o período de 12 (doze) 
meses, de acordo com as quantidades solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde dentro do 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Requisição e deverão estar 
acompanhados dos respectivos Documentos Fiscais e Garantias. 
 



 

 

5.2. As entregas dos produtos/materiais deverão ser feitas dentro do horário de expediente da 
Unidade Básica de Saúde das 07h00 às 19h00 de segunda à sexta-feira. 
 
5.3. Os produtos/materiais deverão ser entregues, por conta e risco da empresa vencedora 
desta licitação na Farmácia Municipal, sito à Rua Paulo Guzzo nº 1684 - Centro, dentro do 
horário indicado acima. 
 

5.3.1. Havendo rejeição dos produtos/materiais, no todo ou em parte, a empresa 
vencedora deverá substituí-los no prazo estabelecido formalmente pela Secretaria Municipal 
de Saúde, observando as condições estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem 
aplicadas as sanções administrativas estabelecidas pelas leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e 
suas alterações. 

 
5.3.2. Os produtos/materiais serão entregues conforme marca, tipo, qualidade, 

procedência, fabricante e embalagem, especificados na proposta apresentada e neste Edital, 
acompanhados das respectivas Notas Fiscais e Garantias. 

 
5.3.3. A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação 

posterior de irregularidade nos produtos/materiais. 
 
5.4. Demais condições: 

 
5.4.1. Todos os medicamentos devem ser apresentados em embalagens padronizadas, 

contendo: 
- Nome do produto: comercial e genérico; 
- Nome e endereço completo do fabricante/telefone do serviço de atendimento ao 

consumidor; 
- Nome do responsável técnico, número de inscrição e sigla no Conselho Regional de 

Farmácia; 
- Número de registro no Ministério da Saúde conforme publicado D.O.U; 
- Data de fabricação e validade; 
- Número de lote; 
- Peso, volume líquido ou quantidade de unidade, conforme o caso; 
- Bula. 
 
5.4.8. Os medicamentos deverão ter data de fabricação recente, no máximo 02 (dois) meses 

e data de validade igual ou superior a 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de entrega. 
 
 
5.5. A Compromissária deverá constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores 
totais em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se 
para as inexatidões que poderá decorrer de eventuais arredondamentos. 
 
 



 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
6.1. O Município contratante obriga-se: 
 
a) designar o servidor responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do ajuste, anotando 
em registro próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados; 
 
b) prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Compromissária; 
 
c) efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes do instrumento convocatório 
e das notas de empenho; 
 
d) zelar para que, durante a vigência da Ata, a Compromissária cumpra com as obrigações 
assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação exigidas no processo 
licitatório; 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÁRIA  
 
7.1. São obrigações da Compromissária, além daquelas explícita ou implicitamente contidas no 
presente documento, no termo de referência e na legislação vigente: 
 
a) entregar os materiais de acordo com as especificações e quantidades constantes desta Ata e 
com as características descritas na sua proposta; 
 
b) atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou observação do contratante nos 
prazos estabelecidos no edital; 
 
c) não fornecer quantidade, especificação ou marca diversa da solicitada; 
 
d) substituir os produtos danificados em razão do transporte, descarga ou outra situação que 
não possa ser imputada à Administração; 
 
e) responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais, comerciais e tributários 
resultantes da execução do ajuste; 
 
f) responder por quaisquer danos pessoais e materiais causados por seus empregados à 
Administração e/ou terceiros na execução do ajuste; 
 
g) manter, durante a execução do ajuste, todas as condições de habilitação exigidas no edital. 
 
 
 
 



 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
8.1. Os pagamentos serão efetuados sem qualquer acréscimo financeiro, por meio de crédito 
em conta, no banco indicado pelo licitante, em 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do 
objeto.  
 
8.2. Condiciona-se o pagamento a: 
 
I – apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto desta licitação; 
 
II – Ateste da fiscalização do contrato de que o fornecimento se deu conforme pactuado. 
 
8.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso 
gere direito a qualquer compensação, salvo se já houver retenção cautelar ou garantia 
contratual, suficientes para satisfazer o valor da multa ou indenização devida. 
 
8.4. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos, conforme itens objeto 
deste edital, devidamente atestada pela unidade, pela pessoa indicada como responsável pelo 
recebimento. 
 
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do Município de Tabapuã, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002. 
 
9.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Tabapuã 
poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
 
a) não apresentação na sessão do Pregão, da documentação exigida para o certame, no todo ou 
em parte; 
 
b) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 
c) recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua validade; 
 
d) recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a nota de empenho; 
 
e) prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Pregão; 
 
f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato; 
 



 

 

g) condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
 
h) prática de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração Municipal; 
 
i) ficar evidenciada a prática de conluio. 
 
9.3. Fica facultado ao Município de Tabapuã, na hipótese de descumprimento por parte da 
adjudicatária das obrigações assumidas, como não cumprimento do prazo de entrega, aplicar 
multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação. 
 
9.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva da Senhora 
Prefeita Municipal, mediante instauração de processo administrativo, no qual se assegurem a 
defesa prévia e o contraditório. 
 
9.5. As situações mencionadas no artigo 78 da Lei 8.666/93 podem ensejar, a critério da 
Administração, a rescisão unilateral do contrato. 
 
9.6. O detentor da Ata reconhece os direitos do Município, nos casos de rescisão administrativa 
prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93. 
 
 
10. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
10.1. As despesas decorrentes da aquisição objeto desta Ata de Registro de Preço correrão por 
conta das dotações próprias consignadas no orçamento geral do município de Tabapuã, relativo 
ao exercício financeiro á época vigente. 
 
11. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
11.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é 
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo órgão gerenciador até o 
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias 
daquela data. 
 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pelo fornecedor, das condições 
estabelecidas no edital da licitação e seus anexos. 
 
12.2. Passam a fazer parte desta Ata, para todos os efeitos, a documentação e propostas 
apresentadas pelos licitantes. 
 



 

 

12.3. Quaisquer alterações na presente Ata somente poderão ser realizadas mediante termo 
aditivo formalizado entre as partes. 
 
12.4. Fica eleito o foro da Comarca de Tabapuã/SP para dirimir qualquer dúvida oriunda da 
execução deste ajuste. 
 
12.5. E por estarem justas e Compromissárias, assinam as partes o presente instrumento, em 
03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 
    Tabapuã, 10 de outubro de 2017. 
 

 
 
 

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ-SP 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 

Prefeita Municipal 
 

 
COMPROMISSÁRIA: 

 
 
 
 

MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI  
LUIZ FERNANDO PABLOS CORREIRA  

 Procurador 
 

 
  



 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ  
 
COMPROMISSÁRIA: MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2017 – ATA CONTRATO Nº 32/2017 
 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de insumos, destinados ao atendimento de 
enfermagem realizados através da rede básica de Saúde. 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do 
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-
nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas 
legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica 
aos interessados. 
 

Tabapuã-SP, 10 de outubro de 2017. 
 
 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ 
Nome e cargo: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – PREFEITA MUNICIPAL 

E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com 

 
 
 
 

CONTRATADA/COMPROMISSÁRIA: MIRASSOL MED. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- EIRELI 
Nome e cargo: LUIZ FERNANDO PABLOS CORREIA – Procurador 

E-mail institucional: mirassolmed@terra.com.br  
E-mail pessoal: gerencia@mirassolmed.com.br 

 
 
 
 



MUNICIPIO DE TABAPUA 

4R Sistemas 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 

ATA CONTRATO 

Exercício: 2017 

Página: 1/ 4 

Ata: 12/2017 

Ata Contrato: 32/2017 

AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Objeto: 

19/09/2017 Data da Licitação: 88/2017 Processo/Ano: 

37/2017 Sequência: 13 - Pregão Presencial Modalidade: 

Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico Tipo Objeto: 

Fornecedor: 5225 - MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI 

Código Descrição Valor TotalValor UnitárioQuantidadeUnid. Marca 
008.00034-0 Alginato de Cálcio + Sódio em gel 

incolor. - Hidratante e absorvente para 
feridas, viscoso, aquoso e levemente 
aderente, composto por alginato de cálcio e 
sódio, carboximetilcelulose sódica, água 
purificada, propilenoglicol, trietanolamina, 
ácido bórico, sobato de potássio e 
hidantoína. Embalagem original integra, que 
permita abertura e transferência com 
técnica asséptica até o momento de sua 
utilização e proteção adequada no produto 
após abertura. Apresentação em tubos ou 
bisnagas com 85 gramas. 

 461,60 23,080020,0000TB CASEX 

008.00058-2 Esparadrapo Impermeável. - Extra flexível, 
medindo aproximadamente 5 cm de largura 
e 4,5 metros de comprimento, com tecido 
100% algodão, com tratamento acrílico 
adesivo a base de óxido de zinco, borracha 
natural e resinas, na cor branca; 
adesividade de no mínimo 24 horas, 
resistente a umidade e calor, hipoalérgico, 
com bom corte; que não precise material 
cortante. 

 696,00 3,4800200,0000RL MISSNER 

008.00316-1 Dexametasona, acetato 1mg/g 
(0,1%). - Forma farmaceutica creme 
dermatologico; forma de apresentacao 
bisnaga/tubo de 10gr; via de administracao 
dermatologico; validade minima na entrega 
de 50% da data de fabricacao. 

 1.845,00 1,23001.500,0000TB VITAMEDIC 

008.00384-1 FORMOL - Solução de formol a 37% em 
peso equivalente a 40% em volume frasco 
com 1000 ml. 

 117,50 23,50005,0000FR CHEMCO 

008.00569-1 Almotolia  - plástico atóxico, transparente; 
resistente a desinfecções, quedas; composto 
por corpo rosqueado a tampa e bico com 
protetor; embalagem apropriada com 
capacidade de 250ml. 

 208,00 2,0800100,0000UN HITOPLAST 

008.00577-1 Cobertura primaria para ferimentos, não 
aderente, estéril composta por uma tela de 
acetato de celulose - Trama uniforme e 
porosa que permita ser cortada sem soltar 
fiapos, impregnada com emulsão neutra de 
petrolatum, solúvel em água, especialmente 
formulada para permitir o livre fluxo de 
exsudato através do curativo. Estérilizada 
por irradiação gama cobalto. Embalagem 
individual 7,6 x 20,3 cm 

 153,80 7,690020,0000UN LM FARMA 

008.00579-1 Gaze hidrófila; de fios de 100% 
algodão - Puro e branco; com no mínimo 13 
fios; sendo 05 dobras e 08 camadas; 
medindo 91cm x 91 m; bom acabamento; 
sem fios soltos; enrolada de forma continua 
e uniforme; rolo tipo queijo; não estéril; o 
produto devera ser entregue com laudo que 
comprove cumprimento da NBR 14108 

 2.396,00 29,950080,0000RL WS 
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008.00591-0 Fita crepe branca - Composição: papel 

crepado saturado, coberto com adesivo à 
base de borracha e resina 
sintética - tamanho: 19mmx30m. 

 344,00 1,7200200,0000RL CIEX 

008.00597-1 Lancetas descartáveis para punção digital 
em aço inox. - Bisel trifacetado embutido 
firmemente em corpo plástico ou outro 
material compatível, com tampa protetora 
de fácil remoção e que proteja a lanceta 
após o uso. Embalagem resistente que 
garanta a integridade do produto até o 
momento do uso, trazendo externamente 
dados de fabricação, estérilização e 
procedência. A empresa vencedora deverá 
fornecer 01 (um) lancetador por paciente 
(quantidade a combinar). CAIXA COM 100 

 600,00 12,000050,0000CX GLICOMED 

008.00700-1 Atadura Crepe, (8, 0cmx1, 8m), tipo I, 
pct.c/12 Unid. - Atadura de Crepe; Em 
Tecido 100% Algodão Ou Misto; 13 
fios/cm²; Com Dimensão de 08 Cm de 
Largura x 1,80 Mt de Comprimento(em 
Repouso); Peso 17,88 Gramas; As Bordas 
Devem Ser Devidamente Acabadas, 
Evitando Desfiamento; Classe Tipo i e 
Elasticidade de 50%; Enrolada 
Uniformemente,em Forma Cilindrica; 
Embalado Em Material Que Garanta a 
Integridade do Produto; o Produto Devera 
Ser Entregue Com Laudo Analitico Que 
Comprove Cumprimento Nbr 14056 

 337,00 3,3700100,0000PCT ORTOCREM 

008.00707-0 Pinça Kelly 14 cm reta, com serrilha.  213,20 21,320010,0000UN GOLGRAN 
008.00709-0 Termômetro digital de máxima e mínima 

interno/externo para geladeira. 
 284,70 56,94005,0000UN SUPERMEDY 

008.01058-0 Teste qualitativo indicado para a triagem 
imunológica do GCH em soro ou urina, com 
sensibilidade 25 mUI/ml pelo método 
imunocromatográfico. Tiras de nitrocelulose 
impregnadas com anticorpo monoclonal 
anti-GCH ligado a partículas coradas e 
anticorpo de captura policlonalanti GCH 

 276,00 0,9200300,0000UN LABORCLIN 

008.01067-0 Máscara cirurgica descartavel. Embalagem 
com 50 unidades 

 214,50 4,290050,0000CX CIRUTI 

008.01068-0 Solução aquosa de Digluconato de 
clorexedina 1% (10mg/ml) indicada como 
antisséptico tópico. Frasco de 1 litro. 

 245,00 9,800025,0000LT RIOQUIMICA 

008.01069-1 Bolsa para colostomia e ileostomia, sistema 
01 peça drenável com barreira protetora 
periestomal constituída por hidrocolóides, 
com ou sem adesivo microporoso, recorte 
inicial 10mm, 13mm ou 19mm, e recorte 
final no mínimio de 64mm até 76mm. Bolsa 
transparente ou opaca, com face posterior 
que permite a respiração da pele e não 
aderente, com marca e garantia do 
fabricante. Deve possuir registro na 
ANVISA.  - CX C/ 10 UNIDADES 

 7.434,00 88,500084,0000CX CASEX - RECOR
T 19 X 64 

008.01073-0 Solução de éter sulfúrico 35%. Frasco 
100ml. 

 75,00 15,00005,0000FR RIOQUIMICA 
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008.01078-1 INTEGRADOR QUIMICO PARA 

VAPOR  - Indicador Químico tipo 
integrador, classe 5 conforme norma 
ANSI/AAMI/ISO 11140-1,parâmetros críticos 
do processo de esterilização a vapor, com 
performance equivalente ou superior à curva 
de morte microbiana do GeoBacillus 
stearothermophillus. Deve possuir 
certificado BSI. A embalagem deverá 
contemplar 3 valores declarados: 121ºC, 
135ºC e uma temperatura intermediária, 
correlacionadas com o tempo de morte 
microbiana, e na temperatura de 121°C 
deverá reagir a partir de 16,5 minutos. 
Composto de uma mecha de papel e de 
uma pílula química sensível à temperatura, 
tempo e vapor, acondicionadas em uma 
embalagem composta por papel/filme e 
alumínio laminado. Integrador de mudança 
de limite/movimento frontal (não exige 
interpretação de cor), onde durante a 
esterilização a vapor, a substância química 
funde e migra como um líquido de coloração 
escura através da mecha de papel. A 
migração é visível através da janela 
identificada por "REJECT" (rejeitado), e 
deverá atingir a área denominada "ACCEPT" 
(aceito) se todas as condições necessárias 
para a eliminação de microorganismos no 
interior da embalagem forem alcançadas. A 
extensão da migração é proporcional ao 
tempo de exposição ao vapor e a 
temperatura. Prazo de validade mínimo de 5 
anos. 

 800,00 0,40002.000,0000UN CLEAN UP 

008.01112-0 Solução isotônica de cloreto de sódio a 
0,9% - estéril frasco 20ml 

 880,00 0,22004.000,0000FR SAMTEC 10 ML 

040.01726-1 SABONETE LIQUIDO - Base de clorexidina 
2%  frasco de 1 litro 

 740,00 14,800050,0000UN RIOQUIMICA 

082.00263-1 Esfigmomanometro; Aneroide; Portatil; Com 
Bracadeira C/ Bracadeira(s) 
Adulto - Trabalhando Na Faixa de Escala de 
0 a 300 Mmhg; Com Resolucao de 1,0 
Mmhg; Com Pera de Borracha C/ Valvula 
Anti-refluxo e Registro; Manguito(s) de 
Borracha Sem Emendas Com Tubo de 
Borracha; Bracadeira(s) de Nylon, Com 
Fecho de Pinos e Talas Metalicas; 

 1.632,00 54,400030,0000PÇ GLICOMED 

082.00264-1 Esfigmomanometro; 
Aneroide,compacto,leve; Portatil; Com 
Bracadeira Infantil - Trabalhando Na Faixa 
de Escala de 0 a 300mmhg; Com Resolucao 
de 1mmhg; Com Pera Em Tygor,com 
Valvula de Retencao Especial; Com 
Manguito Em Látex; Bracadeira Em 
Nylon,com Fecho Em Velcro 

 107,80 53,90002,0000PÇ GLICOMED 

082.00265-1 Esfigmomanometro; Aneroide; Portatil; Com 
Bracadeira para Obeso - Trabalhando Na 
Faixa de Escala de Faixa de Escala de 0 a 
300mmhg; Com Resolucao de Com 
Resolucao de 2mmhg; Pera Em 
Borracha,s/emendas para Controle de 
Fluxode Ar Tipo Torneira, Com Valvula Anti 
Refluxo.; Manguito Em Borracha,sem 
Emendas,resistente; Bracadeiras Em 
Poliamida(nylon),com Fecho Em 
Velcro,resistente; 

 129,40 64,70002,0000PÇ GLICOMED 

 20.190,50Valor Total do Fornecedor: 
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