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EDITAL 005/2021 

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

representado por seu(sua) Pregoeiro(a) designado(a) pelo Ato Normativo nº 399 de 01 de 

março de 2021, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento de todos os 

interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS, sob o regime de execução Indireta, do tipo MENOR PREÇO com 

julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital e seus anexos, de 

conformidade com a Lei a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Federal 8.666/93 e 

alterações posteriores. 

 

Data de abertura: 19 de abril de 2021. 

Credenciamento: ás 08 h 00min (horário de Mato Grosso) 

Recebimento dos Envelopes: às 08 h 00min (horário de Mato Grosso) 

Local: Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 

Peixoto, localizada na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-

000, Peixoto de Azevedo/MT. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA HABILITADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 

HOSPITALARES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO, constantes no termo de referência, tudo em conformidade com as 

disposições no edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos 

jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 

Peixoto. 

1.2. Os itens do objeto encontram-se elencados no termo de referência do presente edital (anexo 

I). 

1.3. A minuta de contrato (Anexo VIII) contém as condições de FORNECIMENTO dos 

medicamentos e Materiais de uso hospitalar que deverão ser obedecidos tanto na fase de 

proposta como na fase contratual. 

1.4. Na minuta de contrato estão fixadas as condições de vigência, preço, valor do contrato, 

faturamento, pagamento, reajustes, condições para o FORNECIMENTO, transferência das 

obrigações, penalidades, rescisão, disposições finais e foro. 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão pela seguinte 

dotação orçamentária: 

 

(26) 01.001.10.302.0002.2003.3390.30.00 – Material de Consumo 

2003 – Manutenção das Atividades do Hospital Regional – Licitação Registro de Preços 

Presencial 
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(36) 01.001.10.302.0002.2004.3390.30.00 – Material de Consumo 

2004 – Custeio Hospitalar dos Recursos do MAC – Licitação Registro de Preços Presencial 

 

(69) 01.001.10.302.0038.2009.3390.30.00 – Material de Consumo 

2009 – Manutenção Despesas com COVID-19 – Licitação Registro de Preços Presencial 

 

2.2. As despesas relativas ao exercício seguinte correrão a conta de dotação orçamentária do 

exercício seguinte, se for o caso. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente e compatível 

com o objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e 

apresentarem proposta na data, prazo e local indicado no aviso desta licitação. 

3.1.1. Os itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 são exclusivos para 

MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, conforme o Art. 48, Inciso I da 

Lei 123/2006, que se enquadrem no ramo de atividades pertinentes ao fornecimento do 

objeto da presente licitação e atendam as condições exigidas neste Edital.  

3.1.1.1. Caso não tenha um mínimo de 3 (três) empresas credenciadas no 

certame na condição de ME ou EPP aptas ao fornecimento do objeto 

licitado. Desta forma, o objeto será aberto a participação de todas as 

empresas do ramo interessadas, conforme Art. 49, incisos II e III da Lei 

123/2006. 

3.2. Sob pena de desclassificação, os interessados a participar do presente pregão deverão trazer 

a documentação original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório. 

3.2.1. Só serão aceitas cópias legíveis; 

3.2.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas; 

3.2.3. O(a) Pregoeiro(a) reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 

3.2.4. Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pelo(a) Pregoeiro(a) ou 

Membros da Equipe de Apoio até 30 minutos antes do horário previsto para 

credenciamento, desde que acompanhados dos originais. 

3.3. As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes em cada 

documento ou os estabelecidos em lei. 

3.3.1. Nos casos omissos, o(a) Pregoeiro(a) considerará como prazo de validade o de 90 

(noventa) dias contados da data de sua emissão. 

3.4. As licitantes participantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas. 

3.5. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

3.5.1. Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, seja 

controladora coligada ou subsidiária entre si; 

3.5.2. Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou 

Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado 

na imprensa oficial, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição; 

3.5.3. Empresa ou firma cujos diretores, responsáveis legais técnicos, membros de 
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conselho técnico, consultivo, deliberativo, administrativo ou sócio figure como servidor ou 

dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

3.5.3.1. Caso constatado, ainda que a posteriori tal situação, a empresa licitante 

será desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sanções 

previstas no Art. 90 da Lei 8.666/93. 

3.5.4. Empresas que entre seus sócios figure como sócio de outra empresa participante 

desse mesmo certame; 

3.5.5. Pessoa Física ou Jurídica que tenha sido indicada, nesta mesma licitação como 

subcontratada de outro licitante; 

3.5.6. Estrangeiras que não funcionem no País. 

3.6. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão 

referir-se ao mesmo CNPJ constante na Proposta de Preços, exceto aqueles documentos que 

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

3.7. A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da licitante, 

de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o(a) 

Pregoeiro(a) do disposto no Art. 97 da Lei 8.666/93. 

3.7.1. Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência 

de fato impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura do certame. 

3.8. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do licitante: 

3.8.1. Estar ciente das condições da licitação; 

3.8.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados; 

3.8.3.  Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo(a) Pregoeiro(a); 

3.8.4. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na 

licitação. 

 

4. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

4.1. Consideram-se Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) para efeitos de 

participação no presente certame, aquelas que se enquadrem no disposto no Art. 3° da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se encontrem em nenhuma das 

vedações descritas no §4° do citado artigo. 

4.2. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, as 

microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

4.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 

da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara 

o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado. 

4.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.2.1., implicará 

decadência do direito ao registro de preços, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 

  
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

  
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

 

n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fornecimento, ou revogar a licitação. 

4.4. Será assegurado, como critério de desempate, em sendo o caso, procedimento de sorteio. 

4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei 

Complementar n° 123/06 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos 

de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do §4° do Art. 3 

do dispositivo supracitado (Anexo III). 

 

5. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

5.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que 

não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura dos envelopes, 

apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo. 

As petições deverão ser protocoladas devidamente instruídas (assinatura, endereço, razão social 

e telefone para contato), junto a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 

Peixoto, situada a Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, na cidade de Peixoto de 

Azevedo/MT e/ou enviadas para o e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com e 

compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br direcionado ao(a) Pregoeiro(a), que tem o prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas úteis para respondê-las. 

5.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e, 

caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a realização do 

certame. 

5.3. Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento 

da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, aplicar a pena estabelecida no Art. 7° da Lei 10.520/02 e legislação vigente. 

5.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado contraditório e a ampla defesa, a realização 

de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, e multa nos termos do Art. 93 da Lei 8.666/93. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO 

6.1. No horário previsto no início deste Edital, cada empresa licitante poderá credenciar apenas 

um representante (Anexo IV), o qual deverá identificar-se junto ao(a) Pregoeiro(a), quando 

solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e comprovando, 

por meio de instrumento próprio, poderes para a formulação de propostas (lances verbais), oferta 

de descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. 

6.2. Se a empresa for representada por procurador, faz-se necessário o credenciamento através 

de outorga por instrumento público ou particular (Anexo XII), neste último caso, com menção 

expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, 

para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como 

demais atos pertinentes ao certame. 

6.2.1. Deverá acompanhar a Procuração cópia do Ato Constitutivo (contrato social, registro 

e outros documentos legalmente aceitos) em vigor e acompanhado de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva, e cédula de identidade do outorgante e outorgado a fim de 

demonstrar que o outorgante possui poderes para tal. 

6.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá 

comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de 
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tal investidura, devendo acompanhar também, cópia do Ato Constitutivo (contrato social, registro e 

outros documentos legalmente aceitos) e cédula de identidade do(s) sócio(s) proprietário(s). 

6.4. Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir documentos 

probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar das demais fases do 

procedimento licitatório. 

6.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 

6.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 6.2. e 6.3., não implicará a 

exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se 

na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não 

suprida a falta ou sanada a incorreção. 

6.7. A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios concedidos 

pela Lei Complementar n° 123/06 deverá apresentar Certidão Simplificada emitida pela Junta 

Comercial ou Cartório competente certificando a situação da empresa de enquadramento ou 

reenquadramento de ME e EPP. 

6.7.1. Quando for o caso, comprovação de que a Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte é optante pelo Simples Nacional. 

6.7.2. Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes do citado acima para 

efeito de comprovação de enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte. 

6.7.3. A não entrega da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou de Empresa 

de Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido, implicará na 

anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei 

Complementar n° 123/06. 

6.7.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, ainda que pretendam apresentar 

sua regularidade fiscal com alguma restrição, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, 

deverão apresentar a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, de acordo 

com as exigências do edital. 

6.8. O documento de credenciamento, com a apresentação da respectiva cédula de identidade ou 

documento equivalente com foto, e a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 

(Anexo V), deverão vir FORA DOS ENVELOPES de PROPOSTA DE PREÇOS e 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, sendo apresentados ao(a) Pregoeiro(a) quando solicitados. 

6.8.1. Os documentos de credenciamento serão retidos pelo(a) Pregoeir(a) e equipe de 

apoio e juntados ao processo licitatório. 

6.9. As empresas que enviarem envelope sem representante presente na abertura do certame 

deverão encaminhar a declaração do Anexo V, dentro do envelope de habilitação. 

 

7. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

7.1. Declarada aberta a sessão pelo(a) Pregoeiro(a), o representante da licitante entregará os 

dois envelopes não transparentes e lacrados, um contendo a proposta de preços e outro os 

documentos de habilitação, independentemente de credenciamento, não sendo aceita, a partir 

desse momento, a participação de novos licitantes. 

7.2. O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ter expresso, em seu exterior, as 

seguintes informações:  
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PROPOSTA DE PREÇOS 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE DO PEIXOTO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

CNPJ DA EMPRESA: 

ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL 

7.3. O envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as 

seguintes informações:  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE DO PEIXOTO  

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ DA EMPRESA 

ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL 

7.4. Inicialmente, será aberto o Envelope das Propostas de Preços e, após, o Envelope dos 

Documentos de Habilitação. 

 

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1. A proposta deverá ser emitida em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em 

língua portuguesa, admitindo-se o emprego de idioma estrangeiro para expressões técnicas de 

uso corrente, desde que acompanhadas de sua tradução entre parênteses, suas folhas devem ser 

numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada por pessoa com poderes para assumir 

obrigações em nome da empresa (proprietário, dirigente, sócio-gerente ou mandatário), redigida 

com clareza, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sem alternativas de preços ou 

qualquer outra condição que induza a classificação a ter mais de um resultado e, ainda, contendo:  

8.1.1. Uma única cotação, contendo preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, 

expressos em algarismos fracionados até o limite dos centavos (duas casas decimais 

após a vírgula) e por extenso. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, 

serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismos e por 

extenso, será considerado este último. 

8.1.1.1. Descrição do MATERIAL conforme especificação contida no Termo de 

Referência; 

8.1.1.2. Prazo de entrega do MATERIAL de acordo com o estabelecido no Termo 

de Referência deste Edital a contar da emissão da Autorização de Fornecimento. 

8.1.1.2.1. A não indicação dos prazos de entrega exigidos na proposta não 

desclassificará a licitante, mas indicará que a mesma se compromete com 

os prazos estabelecidos neste Edital. 

8.1.2. Folha de identificação da licitante, contendo: 

8.1.2.1. Razão ou denominação social; 

8.1.2.2. Endereço completo; 

8.1.2.3. Telefone/fax e e-mail; 

8.1.2.4. Número do CNPJ/MF; 

8.1.2.5. Se possível, número da conta corrente, agência, e respectivo banco, praça 

de pagamento. 
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8.1.3. O prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos a contar da data de sua apresentação. 

8.1.3.1. A proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida 

pelo período de (60) sessenta dias a contar da data de sua apresentação. 

8.1.4. Declaração de que na sua proposta, os valores apresentados englobam todos os 

custos operacionais da atividade, incluídos frete, seguros, tributos incidentes, bem como 

quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, porventura, com serviços de 

terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 

Anexos, sem que caiba ao proponente direito de reivindicar custos adicionais. 

8.2. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou 

incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar 

preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, 

não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o objeto deste 

pregão ser fornecido, executado, sem ônus adicionais. 

8.3. A não identificação na proposta do nome do responsável abaixo da assinatura não constitui 

motivo de desclassificação da licitante, contudo está informação deverá ser fornecida na fase de 

julgamento. 

8.4. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado sob pena 

de desclassificação da proposta. 

8.5. Não será admitida proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade da própria licitante, para os quais renuncie à parcela ou à totalidade 

da remuneração. 

8.6. O(a) Pregoeiro(a) poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a 

composição dos preços propostos. 

8.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

8.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta apresentada, 

tanto no que se refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em 

modificação nos seus termos originais, ressalvadas àquelas quanto ao preço declarado por lance 

verbal ou às destinadas a sanar evidentes erros materiais devidamente avaliadas e justificadas 

ao(a) Pregoeiro(a). 

8.9. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

8.9.1. Que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus 

Anexos ou da Legislação aplicável; 

8.9.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

8.9.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 

estabelecidas neste Edital; e  

8.9.4. A não indicação da marca dos produtos (anexo II), conforme inciso VII, do Art. 40, 

da Lei n° 8.666/93. 

8.10. A simples participação neste certame implica em: 

8.10.1. Plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e 

seus Anexos, bem como no dever de cumpri-las, correndo por conta das empresas 
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interessadas todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais 

atos; 

8.10.2. Que a empresa vencedora deverá apresentar proposta atualizada em até 48 

(quarenta e oito) horas, exceto no caso de justificativa aceita pelo Consórcio, que 

estabelecerá novo prazo; 

8.10.3. Comprometimento da empresa vencedora em fornecer os serviços objeto desta 

licitação em total conformidade com as especificações do Edital e seus anexos. 

8.11. Apresentar Registro dos Produtos junto ao Ministério da Saúde. 

8.11.1 - Fica estabelecido que as empresas declaradas vencedoras do certame deverão 

OBRIGATORIAMENTE apresentar em ORDEM NÚMERICA Certificado de Registro de 

MEDICAMENTOS E DEMAIS PRODUTOS emitido pelo site da ANVISA e/ou publicação 

da resolução e/ou anexo no D.O.U., em vigor, referente aos itens que a licitante tenha 

GANHADO, junto com os Documentos de HABILITAÇÃO; 

8.11.2 - Serão aceitos medicamentos/aparelhos com o Registro no Ministério da Saúde, 

em vigor ou no caso de registro vencido, com protocolo de renovação, desde que 

acompanhado de consulta, do site da ANVISA, referente à situação do processo 

devidamente atualizada, facultada a avaliação do farmacêutico responsável; 

8.11.3 - Feito à avaliação dos registros e o produto sendo aceito será dado 

prosseguimento ao processo de licitação, caso não seja aceito será chamado o segundo 

colocado para que apresente os certificados, conforme item 8.11.1. do edital, nos mesmos 

prazos concedidos para o primeiro colocado na fase de lances. 

8.12. Para oferecer maior agilidade ao processo na abertura e julgamento do certame, o 

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale Peixoto representado pelo Hospital 

Regional de Peixoto, utiliza em suas licitações o Guardião AGILI MEDIADOR. 

8.12.1. O sistema AGILI MEDIADOR juntamente com o arquivo para preparação da 

proposta de preços e manual de instalação e uso poderá ser solicitado junto ao Setor de 

Licitações e Contratos pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com e 

compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado no site: 

http://www.cisvaledopeixoto.com.br na aba licitações, pregão, ano 2019, DOWNLOAD; 

8.12.2. É obrigatório trazer no dia da abertura do certame, a proposta impressa e também 

gravada em CD-ROM ou PEN-DRIVE, o arquivo do Sistema AGILI MEDIADOR contendo 

a proposta; 

8.12.3. O CD-ROM ou PEN-DRIVE será entregue ao(a) Pregoeiro(a) quando solicitado, no 

decorrer no certame; 

8.12.4. A não apresentação do CD-ROM ou PEN-DRIVE não será motivo para 

desclassificação da proposta de preços, ou participação na fase de lances verbais durante 

o certame. 

 

9. ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DISPUTA DE LANCES VERBAIS 

9.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM. 

9.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas, a equipe de apoio ordená-las-á em 

ordem decrescente de preços e em seguida identificará a proposta de menor preço, classificando 

o seu autor, cujo conteúdo atenda as especificações do Edital e em seguida as propostas com 

valores sucessivos e superiores até 10 (dez) pontos percentuais relativamente à de menor preço. 

mailto:cisvaledopeixoto@gmail.com
http://www.cisvaledopeixoto.com.br/
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9.3. O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, desclassificando aquelas cujo 

objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital. 

9.4. Não havendo, no mínimo, 03 (três) propostas válidas nos termos do subitem 9.2. serão 

selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lances 

verbais, quaisquer que sejam os preços por ITEM oferecidos nas propostas escritas. 

9.5. Caso ocorra a apresentação de duas ou mais propostas originais de preços iguais, 

observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 

definidos no Edital, todos os proponentes com o MESMO PREÇO serão convidados a participar 

dos lances verbais e caso as licitantes classificadas se recusarem a dar lances e 

consequentemente persistindo a igualdade de preços será adotado o critério de desempate por 

sorteio na forma do Art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, na própria 

sessão. 

9.6. O(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, 

a apresentar lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos 

e crescentes para o desconto sobre o valor de referência. 

9.6.1. Será vedado, portanto a oferta de lance com vista ao empate; 

9.6.2. O primeiro lance verbal da sessão deverá ser de valor inferior ao da proposta escrita 

de menor preço e os demais lances deverão cobrir o lance de menor valor; 

9.6.3. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

9.7. Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas destinadas 

a alterar outros elementos da proposta escrita. 

9.8. Quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer tempo, 

para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de telefone 

celular e outros. 

9.9. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, 

quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará a exclusão da licitante da etapa de lances 

verbais e na manutenção do preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das propostas. 

9.10. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a) Pregoeiro(a), as 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

9.11. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

9.11.1. Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a classificação 

será efetuada por sorteio, na mesma sessão. 

9.12. Declarada encerrada a etapa de lances serão classificadas as ofertas na ordem decrescente 

de valor, consubstanciado nos descontos oferecidos. 

9.13. Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 

9.14. O(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao valor apresentado pela 

primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito, podendo, para tanto, requerer a 

análise da área demandante para dar mais segurança no processo de aprovação de proposta. 

9.15. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições de habilitação da 

licitante que a tiver formulado. 

9.16. Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências. 
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9.17. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos estabelecidos neste 

Edital e seus Anexos, a licitante será declarada desclassificada pelo(a) Pregoeiro(a). 

 

10. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

10.1. Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir listados, 

observando que: 

10.1.1. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir 

será inabilitada e sujeita às penalidades legais; 

10.1.2. Constituem motivos para inabilitação da licitante, ressalvada a hipótese de 

saneamento da documentação, prevista no subitem 10.1.2.4.: 

10.1.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

10.1.2.2. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de 

requerimento; 

10.1.2.3. A apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer 

dispositivo contido em Lei vigente e este Edital ou um de seus Anexos; 

10.1.2.4. Os documentos necessários à habilitação que puderem ser extraídos via 

internet comprovando sua validade, serão impressos, excepcionalmente, pelo(a) 

Pregoeiro(a) ou um dos membros da equipe de apoio, apenas para efeitos de 

comprovação de autenticidade daqueles apresentados; 

10.1.2.5. O envelope referente aos documentos de habilitação DEVERÁ conter os 

documentos ORIGINAIS atualizados, ou cópia de cada documento individualmente 

AUTENTICADA, ou ainda, cópias simples que poderão ser autenticadas pelo(a) 

Pregoeiro(a) ou sua Equipe de Apoio no ato de abertura da documentação de 

habilitação, devendo estar acompanhadas dos respectivos originais, não se 

aplicando aos documentos que puderem ser extraídos via internet; 

10.1.2.6. Somente será autenticada por servidor deste Consórcio, cópia fiel de 

documento original, se apresentado o documento ORIGINAL; 

10.1.2.7. Todos os documentos da licitante deverão estar com número do CNPJ e 

com o endereço respectivo da mesma, salvo os casos onde a licitante é filial e que 

pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz; 

10.1.2.8. As certidões e/ou documentos que pela própria natureza exigem prazos e 

que não consta data de validade, considerar-se-á 90 (noventa) dias, anterior a data 

da abertura do certame. 

10.2. Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pública, de forma 

numerada, sequencial e inseridos no Envelope nº 02, são os seguintes: 

10.2.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 

forma do Art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93. (Anexo XI); 

a) A microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006 e suas alterações, possuírem alguma restrição 

na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser 

mencionada, como ressalva, na supracitada declaração; 

b) A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios 

de que trata a Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar, na forma 

da lei, juntamente com os documentos de habilitação, e declaração de que 
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não se encontra em nenhuma das situações do §4º do art. 3º da mesma 

Lei Complementar. (Anexo III). 

10.2.2. Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas 

as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação. (Anexo VI); 

10.2.3. Declaração de sujeição e concordância com as condições estabelecidas no Edital. 

(Anexo VI); 

10.2.4. Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição da República, 

inciso V, artigo 27 da Lei nº 8.666/93. (Anexo VI); 

10.2.5. Declaração da licitante, sob as penas do Art. 299 do Código Penal, de que terá a 

disponibilidade, caso venha a vencer o certame, do M A T E R I A L licitado para realizar a 

entrega nos prazos e/ou condições previstas. (Anexo VI); 

10.2.6. Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, 

servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão. 

(Anexo VI); 

10.2.7. A Não apresentação pelo concorrente das declarações constantes dos 

anexos III, IV, IX, X e XI não acarretará na desclassificação do certame, podendo a 

Administração requisitá-las no ato da contratação (especificamente da Vencedora). 

 

10.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: As empresas interessadas 

deverão apresentar a seguinte documentação: 

10.3.1. Cédula de Identidade, do representante da empresa proponente ou do proprietário, 

ou responsável pela empresa e assinante da proposta; 

10.3.1.1. Fica dispensado no caso de Sociedade Anônima. 

10.3.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

10.3.3. 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; 

10.3.3.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.3.4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

10.3.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

10.4. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá na 

apresentação dos seguintes documentos: 

10.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

10.4.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal; 

10.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (sede da licitante); 

10.4.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (sede da Licitante); 

10.4.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
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(FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal; 

10.4.6. Certidão Negativa de Débito Trabalhista; 

10.5. Relativos ao FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO: 

10.5.1. Apresentar Alvará de Localização e Funcionamento, válido no ato do certame. 

10.5.2. Apresentar autorização de funcionamento da empresa (AFE), emitido pela ANVISA;  

10.5.3. Cópia da Licença de funcionamento (Alvara Sanitário), emitidos por órgão da 

Vigilância Sanitária. Local / Municipal ou Estadual da (sede do Licitante). 

 

11. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

11.1. Encerrada a fase de lances para o objeto licitado, o(a) Pregoeiro(a) procederá à abertura do 

envelope contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, 

verificando sua regularidade. 

11.2. Constatado o atendimento das exigências deste Edital, a licitante será declarada vencedora, 

sendo-lhe o objeto do certame, caso não haja interposição de recursos. 

11.3. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o Pregoeiro(a) examinará a 

habilitação das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital. 

11.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o(a) Pregoeiro(a) poderá suspender a sessão 

e fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova habilitação, 

escoimados os vícios apontados para cada licitante, conforme determina o Art. 48, §3° da Lei nº 

8.666/93, mantendo-se a classificação das propostas e lance verbais. 

11.5. Da suspensão da sessão pública de realização do pregão será lavrada ata circunstanciada 

com todos os vícios apontados de todas as licitantes, assinada pelos representantes presentes, 

pelo(a) Pregoeiro(a) e pela Equipe de Apoio. 

 

12. RECURSOS 

12.1. Os recursos deverão ser manifestados, verbalmente, no final da sessão, após a declaração 

do vencedor pelo(a) Pregoeiro(a), devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) atacado(s) e 

a síntese das suas razões (motivação), que serão registrados em ata. 

12.2. O(a) Pregoeiro(a) indeferirá recursos intempestivos, imotivados ou propostos por quem não 

tem poderes, negando-lhes, desse modo, processamento, devendo tal decisão, com seu 

fundamento, ser consignada em ata. 

12.3. Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante poderá 

juntar, no prazo de 03 (três) dias, contados do dia subsequente à realização do pregão, memoriais 

contendo razões que reforcem os fundamentos iniciais. Não será permitida a extensão do recurso, 

nos memoriais mencionados, a atos não impugnados na sessão. 

12.4. As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão apresentar 

suas contrarrazões no mesmo local e no mesmo lapso do subitem anterior, contado do 

encerramento do prazo do recorrente para a apresentação das razões, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos. 

12.5. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento 

da sessão deste Pregão, implicará decadência desse direito da licitante, podendo o(a) 

Pregoeiro(a) prosseguir com o certame. 

12.6. Preenchidas as condições da admissibilidade, o recurso será processado da seguinte forma: 
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12.6.1. O(a) Pregoeiro(a) aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais 

de razões e contrarrazões; 

12.6.2. Encerrados os prazos acima, o(a) Pregoeiro(a) irá analisar o recurso impetrado por 

escrito, suas razões e contrarrazões, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 03 

(três) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior devidamente 

informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 03 (três) dias 

úteis, contados do recebimento do recurso. 

12.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pela autoridade 

competente, este declarará o licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

12.9. O resultado do recurso será intimado diretamente a empresa interessada, ficando a decisão 

retida nos autos. 

12.10. O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo quanto à disputa. 

12.11. Ocorrendo manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, 

ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no Art. 7º da Lei nº 

10.520/02 e legislação vigente. 

12.12. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede 

do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, sito à Travessa Bartolomeu 

Dias, nº 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo/MT, CEP 78.530-000. 

12.13. A parte que interpuser recurso por meio de e-mail deverá providenciar a juntada da via 

original nos respectivos autos, no prazo de máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena do 

não conhecimento deste. 

 

13. HOMOLOGAÇÃO 

13.1. A declaração de vencedor para o registro de preços ao objeto licitado, feita pelo(a) 

Pregoeiro(a), ficará sujeita a homologação da autoridade competente deste Consórcio. 

 

14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. As obrigações decorrentes deste Pregão consubstanciar-se-ão em Ata de Registro de 

Preços, cuja minuta consta do Anexo VII. 

14.2. Ata de Registro terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, satisfeitos os demais requisitos desta norma, conforme o inciso III do § 3º do Art. 15 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.3. A assinatura da Ata de Registro de Preços não implica na obrigatoriedade da aquisição da 

totalidade dos itens registrados, tendo em vista que o registro de preços serve para assegurar 

preferência à futura aquisição, dentro do prazo de vigência. 

14.4. A Ata de Registro deverá ser assinada pelo representante legal da empresa vencedora, 

mediante apresentação do ato constitutivo, contrato social ou documento que comprove os 

poderes para tal investidura e cédula de identidade do representante, caso esses documentos 

não constem dos autos do processo licitatório. 

14.4.1. O prazo para assinatura da Ata de Registro será de 05 (cinco) dias, contados da 

convocação formal da licitante vencedora. 
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14.5. Constituem motivos para o cancelamento da ata de registro de preços as situações referidas 

nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas no item 

16 deste Edital. 

 

15. DO CONTROLE DE PREÇOS 

15.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

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

órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições 

contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

15.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

15.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 

pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 

15.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

15.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá. 

15.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados; 

15.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação; 

15.3.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

 

16. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 

16.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

16.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

16.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 

16.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

16.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666, de 

1993, ou no Art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

16.2. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

16.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

16.3.1. Por razão de interesse público; ou 

16.3.2. A pedido do fornecedor. 

 

17. DA ENTREGA DOS MATERIAIS 
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17.1. O fornecimento do objeto será de acordo com as necessidades da contratante mediante 

autorização de fornecimento emitida pelo Consórcio de Saúde, até o esgotamento total, se 

necessário, do objeto deste Edital, pelo período da vigência da Ata de Registro de Preços. 

17.2. O objeto constante deste Edital poderá ser adquirido no todo ou em parte, de acordo com a 

conveniência administrativa. 

17.3. Os itens licitados serão avaliados em relação à conformidade, especificação, bem como 

qualidade e quantidade, de acordo com o Edital, após, a nota fiscal será atestada e encaminhada 

para pagamento. 

17.4 O recebimento não excluirá a Fornecedora da responsabilidade civil, nem ético-profissional, 

pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93. 

17.5. A Fornecedora ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 

deste Contrato em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes do M AT E R I A L  

fornecido. 

17.6. O Consórcio rejeitará, no todo ou em parte, o M AT E R I AL  fornecido em desacordo com a 

autorização de fornecimento e com as normas deste Edital. 

17.7. Para os casos de rejeição do M AT E R I A L  será prorrogado automaticamente o atestado 

de recebimento proporcionalmente ao prazo de reposição, o que, consequentemente, provocará a 

prorrogação do pagamento da respectiva nota fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para o 

Consórcio de Saúde. 

17.8. Para o MATERIAL rejeitado será dado o prazo de 02 (dois) dias para reposição do mesmo e 

a devolução dos materiais rejeitados, será sem ônus para a contratante. 

17.9. Nos termos do Art. 3˚ combinado com o Art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer MATERIAL ou 

serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as 

normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra 

entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial 

(CONMETRO). 

 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto desta licitação, o Consórcio pagará o preço 

correspondente à quantia solicitada em REAIS (R$), mediante a entrega da nota fiscal, 

devidamente atestada pela contratante, que corresponderá ao valor do MATERIAL fornecido. 

18.2. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, 

encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, serviços, fretes, enfim todas as despesas 

necessárias ao fornecimento do objeto deste Pregão. 

18.3. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 30 dias, contados da 

apresentação da Nota fiscal devidamente atestada pelo responsável. 

18.3.1. A nota fiscal deverá conter no verso atestado firmado pelo servidor encarregado de 

fiscalizar o recebimento, comprovando a entrega do objeto contratado. 

18.3.2.2. A Nota Fiscal referente aos Produtos deverá ser emitida nominal a: 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 

PEIXOTO, CNPJ sob o nº 02.997.711/0001-08, Rua Teotônio Vilela, nº 645, 

Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP 78.530-000, Peixoto de Azevedo-MT.  

18.4. A Fornecedora deverá indicar no corpo da nota fiscal o número e nome do banco, agência e 

número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 
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18.5. O pagamento será feito por meio de ordem bancária, tomada junto ao Banco do Brasil S.A., 

endereçada ao banco discriminado na nota fiscal. 

18.6. Para os casos de rejeição do MATERIAL, será prorrogado automaticamente o atestado de 

recebimento proporcionalmente ao prazo de reposição, o que, consequentemente, provocará a 

prorrogação do pagamento da respectiva nota fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para a 

contratante. 

18.7. Para o MATERIAL de rejeição será dado o prazo de 02 (dois) dias para o contratado repor o 

MATERIAL. 

18.7.1. A devolução do MATERIAL rejeitado será sem ônus para a contratante. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital sujeitará 

a licitante vencedora às multas, consoante o caput e §§ do Art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações 

posteriores, incidentes sobre o valor da Proposta Vencedora, na forma seguinte: 

19.1.1. Quanto à obrigação da assinatura do Ata de Registro de Preços no prazo 

estabelecido: 

a) Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Proposta 

Vencedora; 

b) A partir do 6° (sexto) até o limite do 10° (décimo) dia, multa de 10% (Dez por cento) 

sobre o valor da Proposta Vencedora, caracterizando-se a inexecução total da 

obrigação a partir do 11° (décimo primeiro) dia de atraso. 

19.1.2. Quanto às obrigações de solução de quaisquer problemas com os itens adquiridos: 

a) Atraso até 02 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da Proposta 

Vencedora; 

b) A partir do 3° (terceiro) até o limite do 5° (quinto) dia, multa de 4% (quatro por 

cento), sobre o valor da Proposta Vencedora, caracterizando-se a inexecução total 

da obrigação a partir do 6° (sexto) dia de atraso. 

19.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no Art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução 

total ou parcial do objeto, a Administração poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à 

licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta vencedora. 

19.3. Se a Licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços 

injustificadamente, garantida prévia e ampla defesa, além da multa pecuniária, poderá, ainda, 

sofrer às seguintes penalidades: 

19.3.1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DE PEIXOTO, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem 

justificativa aceita pela Administração do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 

REGIAO DO VALE DE PEIXOTO, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a 

penalidade (02) dois anos e; 

19.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

por até 05 (cinco) anos. 

19.4. A Fornecedora que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar durante o fornecimento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

garantida prévia e ampla defesa, ficará suspensa de licitar com este Consórcio pelo prazo de até 
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02 (dois) anos ou ser declarada inidônea pelo prazo de 05 (cinco) anos, se for o caso, sem 

prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 

19.5. A multa, eventualmente imposta à Fornecedora, será automaticamente descontada da fatura 

a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a Fornecedora 

não tenha nenhum valor a receber deste Consórcio, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não 

sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que 

seja inscrita na dívida ativa do Município sede do consórcio, podendo, ainda a Administração 

proceder à cobrança judicial da multa. 

19.6. As multas previstas nesta seção não eximem a Fornecedora da reparação dos eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração. 

19.7. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 

encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 

prazo. 

19.8. Serão publicadas na imprensa oficial as sanções administrativas previstas neste item e 

subitens anteriores, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

19.9. As multas previstas neste item deverão ser recolhidas, em guia própria, ou deposito em 

conta bancária indicada pelo CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO 

VALE DE PEIXOTO. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. É facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou 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. 

20.2. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado. 

20.2.1. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito da Fornecedora, de boa fé, ser ressarcida 

pelos encargos que tiver suportado no decorrer do fornecimento. 

20.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação, assumindo ainda, todos os custos de 

preparação e apresentação de sua proposta, uma vez que o Consórcio não será, em nenhum 

caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

20.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o primeiro dia útil subsequente, ao 

mesmo horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) 

em outro sentido. 

20.5. 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 

normal do Consórcio Intermunicipal de Saúde Vale do Peixoto. 
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20.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão Presencial. 

20.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do processo. 

20.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito ao fornecimento. 

20.9. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei nº 10.520/2002, da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores. 

20.10. Poderá o(a) Pregoeiro(a) no interesse da administração, relevar omissões puramente 

formais, desde que: 

20.10.1. Não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação; 

20.10.2. Possam ser sanadas, no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a); 

20.11. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a) e os licitantes 

presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes 

facultado esse direito. 

20.12. Deverão os licitantes participantes permanecerem no recinto da sessão até o término da 

mesma para a assinatura da ata. 

20.13. São partes integrantes deste Edital: 

Anexo I – Termo de Referência  

Anexo II – Modelo de Proposta de Preços  

Anexo III – Declaração ME e EPP  

Anexo IV – Carta de Credenciamento  

Anexo V – Requisitos de Habilitação  

Anexo VI – Declarações Diversas  

Anexo VII – Ata de Registro de Preços  

Anexo VIII – Minuta do Contrato 

Anexo IX – Modelo de Declaração de Idoneidade 

Anexo X – Modelo de Folha de Contrato 

Anexo XI – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes 

Anexo XII – Modelo de Procuração 

 

 

Peixoto de Azevedo, XX de março de 2021. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

GENIFER KAISER 

PREGOEIRA OFICIAL DO CISVP 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente termo de referência dispõe sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA NO FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO 

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO,  constantes no termo de referência, tudo 

em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e complementam, 

para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da 

Região do Vale do Peixoto.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

A aquisição dos medicamentos e insumos hospitalares, destinam-se a atender as necessidades e 

demanda do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, objetivando oferecer serviços públicos de 

melhor qualidade, com a agilidade necessária, em condições favoráveis à segurança, ao conforto 

e ao bem-estar dos munícipes usuários dos serviços de saúde. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS ITENS 

3.1. MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES 

SEQ. DESCRIÇÃO DOS ITENS CÓDIGO UND. MED QUANT. 

1 

Abaixador, de língua, espátula em madeira lisa, 
isto é, com ausência de farpas, descartável, 
extremidades arredondadas, formato 
convencional, resistente a esterilização, com 14 
cm de comprimento, largura entre 1,4 e 1,5 cm. 
Embalagem: pacote com 100 unidades, com 
dados de identificação e procedência. 

5722 PACOTE      1.000  

2 
Acebrofilina Adulto e pediatria 10mg/ml - frasco  
120ml 

5261 FRASCO       1.000  

3 Aciclovir – 50mg/g creme bisnaga 4282 BISNAGA          100  

4 Aciclovir-200 mg 193 COMPRIMIDO       1.000  

5 Aciclovir-250 mg  1278 
FRASCO-
AMPOLA  

        200  

6 Ácido Acetilsalicílico-100 mg 194 COMPRIMIDO       3.000  

7 Ácido Ascórbico-100 mg/ml-ampola 5 ml 1280 AMPOLA     10.000  

8 Ácido Fólico-5 mg 195 COMPRIMIDO          500  
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SEQ. DESCRIÇÃO DOS ITENS CÓDIGO UND. MED QUANT. 

9 

Adesivo blood stop (bandagem antisséptica). 
Bandagem absorvente, dimensões 25 x 25 mm, 
hipoalérgica, com fibras de viscose, resina acrílica, 
massa adesiva, papel siliconado, poliéster, para 
uso após punção venosa ou injeções. Embalagem: 
caixa com 100 unidades, contendo dados de 
identificação do produto, procedência, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, 
lote e registro no ministério da saúde. 

4152 CAIXA         120  

10 
Água oxigenada 10 volume - frasco de 1000 ml. 
Embalagem constando externamente dados de 
identificação, procedência, data de validade. 

1226 LITRO      1.200  

11 Água para Injeção Destilada- ampola 10 ml 201 AMPOLA     15.000  

12 

Agulha descartável 13 x 4,5 - Agulha hipodérmica, 
descartável, estéril, siliconizada, confeccionada em 
aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada 
individualmente, com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e prazo 
de validade. Calibre 13x4,5. 

870 UNIDADE     20.000  

13 

Agulha descartável 20 x 5,5 - Agulha hipodérmica, 
descartável, estéril, siliconizada, confeccionada em 
aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada 
individualmente, com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e prazo 
de validade. Calibre 20x5,5. 

871 UNIDADE      5.000  

14 

Agulha descartável 25 x 07 - Agulha hipodérmica, 
descartável, estéril, siliconizada, confeccionada em 
aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada 
individualmente, com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo 
de validade. Calibre 25x07. 

872 UNIDADE   200.000  

15 

Agulha descartável 25 x 08 - Agulha hipodérmica, 
descartável, estéril, siliconizada, confeccionada em 
aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada 
individualmente, com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo 
de validade. Calibre 25x08. 

874 UNIDADE   200.000  

16 

Agulha descartável 30 x 08 - Agulha hipodérmica, 
descartável, estéril, siliconizada, confeccionada em 
aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada 
individualmente, com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e prazo 
de validade.  Calibre 30x08. 

875 UNIDADE     10.000  

17 

Agulha descartável 40 x 12 - Agulha hipodérmica, 
descartável, estéril, siliconizada, confeccionada em 
aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada 
individualmente, com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e prazo 
de validade. Calibre 40x12. 

876 UNIDADE   100.000  
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18 

Agulha descartável para anestesia raquidiana, 
25G, estéril, confeccionada em aço inox, sem 
rebarbas ou sinais de oxidação com bisel tipo 
quinke devidamente siliconizado e fixada ao 
canhão. O canhão deverá ser do tipo Luer-Lock 
em plástico transparente, ou material compatível a 
sua finalidade, com dimensões universais. Dotado 
de fenda que proporcione perfeito encaixe ao 
canhão do mandril. Empunhadura anatômica. 
Isento de qualquer irregularidade sem que dificulte 
a inserção do mandril. O mandril deverá ser 
confeccionado em aço inox, plástico ou material 
compatível a sua finalidade. Apresentar ponta 
introdutória biselada, capaz de favorecer o perfeito 
alinhamento com o bisel da agulha. Embalagem 
unitária em blister rígido, constando externamente 
dados de procedência, identificação e prazo de 
validade. 

867 UNIDADE         300  

19 

Agulha descartável para anestesia raquidiana, 26 
G, estéril, confeccionada em aço inox, sem 
rebarbas ou sinais de oxidação com bisel tipo 
quinke devidamente siliconizada e fixada ao 
canhão. O canhão deverá ser do tipo Luer-Lock 
em plástico transparente, ou material compatível a 
sua finalidade, com dimensões universais. Dotado 
de fenda que proporcione perfeito encaixe ao 
canhão do mandril. Empunhadura anatômica. 
Isento de qualquer irregularidade sem que dificulte 
a inserção do mandril. O mandril deverá ser 
confeccionado em aço inox, plástico ou material 
compatível a sua finalidade. Apresentar ponta 
introdutória biselada, capaz de favorecer o perfeito 
alinhamento com o bisel da agulha. Embalagem 
unitária em blister rígido, constando externamente 
dados de procedência, identificação e prazo de 
validade. 

868 UNIDADE         900  

20 
Albendazol - concentracao/dosagem 40 mg/ml, 
forma farmaceutica suspensão oral, forma de 
apresentação frasco, via de administração oral. 

5723 SUSPENSÃO          500  

21 
Albumina humana - a 20 %, solução injetável, em 
frasco-ampola de 50 ml, endovenosa 

2336 
FRASCO-
AMPOLA 

     1.000  

22 

Álcool – iodado categoria comercial com teor 1% 
acondicionado em frasco com 1000 ml, rotulo com 
data de fabricação n° de lote procedência e 
validade. 

3783 LITRO         500  

23 

Álcool Etílico 70% - Frasco de álcool Etílico 70%, 
contendo 1000 ml, medicamento de notificação 
simplificada, de acordo com Resolução RDC 199, 
26/10/06. Embalagem constando dados de 
identificação, procedência e validade. 

1227 LITRO     10.000  
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24 

Algodão Hidrófilo 500 g – Algodão hidrófilo 
absorvente isento de impurezas, embalado 
individualmente em rolos de 500 gramas, com 
dados de identificação e procedência e tempo de 
validade. 

853 PACOTE         600  

25 

Almotolia Bico Reto - 500 ml - Almotolia plástica, 
transparente, protetor acoplado ao bico reto e 
tampa rosca. Capacidade de 500 ml. Embalagem 
com dados de identificação e procedência. 

855 UNIDADE         200  

26 

Almotolia Bico Reto 250 ml - Almotolia plástica, de 
cor âmbar/marrom, protetor acoplado ao bico reto 
e tampa rosca. Capacidade de 250 ml, com dados 
de identificação e procedência. 

854 UNIDADE         200  

27 

Almotolia Bico Reto 500 ml - Almotolia plástica, de 
cor âmbar/marrom, protetor acoplado ao bico reto 
e tampa rosca. Capacidade de 500 ml, com dados 
de identificação e procedência. 

4157 UNIDADE         200  

28 Ambroxol 6 mg/ml , xarope, frasco com 120 ml 4284 FRASCO          500  

29 Aminofilina-24 mg/ml-ampola 10 ml 208 AMPOLA       3.000  

30 Amiodarona -200 mg 209 COMPRIMIDO          500  

31 Amitriptilina, cloridrato-25 mg 211 COMPRIMIDO       2.000  

32 Amoxicilina + Clavulanato de potássio-1g+200 mg 213 
FRASCO -
AMPOLA  

     1.000  

33 Amoxicilina suspensão-250 mg/ml 2337 FRASCO          500  

34 Amoxicilina-500 mg 212 CÁPSULA       1.000  

35 Ampicilina Sódica- 1g 216 
FRASCO-
AMPOLA  

     3.000  

36 Ampicilina Sódica-50 mg/ml - frasco 60 ml 215 FRASCO         100  

37 Ampicilina Sódica-500 mg 217 CÁPSULA       1.000  

38 Anlodipino -10 mg 219 COMPRIMIDO       1.000  

39 Anlodipino - 5 mg 218 COMPRIMIDO       1.000  

40 

Atadura de crepe 10 cm - atadura de crepe 
confeccionada em tecido 100% algodão, de 10 m 
de largura x 1,80m de comprimento em repouso, 
de cor natural com 13 fios por cm2 nos sentidos 
longitudinal e transversal, e que a distância entre 
os fios seja a menor possível, deixando assim a 
atadura compacta com elasticidade adequada, 
bordas com acabamento que impeça o 
desfiamento sem costura contendo fio de 
marcação, enrolada uniformemente de forma 
contínua e cilíndrica, não estéril, embalada 
individualmente em material plástico ou similar, 
contendo externamente os dados de identificação, 
procedência e registro no ministério da saúde. 
Unidade 

864 UNIDADE     12.960  
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41 

Atadura de crepe 15 cm - atadura de crepe 
confeccionada em tecido 100% algodão, de 15 cm 
de largura x 1,80m de comprimento em repouso, 
de cor natural com 13 fios por cm2 nos sentidos 
longitudinal e transversal, e que a distancia entre 
os fios seja a menor possível, deixando assim a 
atadura compacta com elasticidade adequada, 
bordas com acabamento que impeça o 
desfiamento sem costura contendo fio de 
marcaçao, enrolada uniformemente de forma 
contínua e cilíndrica, não estéril, embalada 
individualmente em material plástico ou similar, 
contendo externamente os dados de identificação, 
procedência e registro no ministério da saúde. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 
75% do prazo total de validade a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. Unidade. 

865 UNIDADE     12.960  

42 

Atadura de crepe 20 cm. Atadura de crepe 
confeccionada em tecido 100% algodão de 20 cm 
de largura x 1,80m de comprimento em repouso, 
de cor natural com 13 fios por cm2 nos sentidos 
longitudinal e transversal e que a distância entre 
fios seja a menor possível, deixando assim a 
atadura compacta com elasticidade adequada, 
bordas com acabamento que impeça o 
desfiamento sem costura contendo fio de 
marcação, enrolada uniformemente de forma 
contínua e cilíndrica, não estéril, embalada 
individualmente em material plástico ou similar. 
Contendo externamente os dados de identificação, 
procedência e registro no ministério da saúde. 
Unidade. 

866 UNIDADE     12.960  

43 

Atadura gessada - 20 cm - Atadura gessada 
confeccionada em gaze especial, em 13 fios, 
alvejado tipo giro inglês, hidrofilizada, 
quimicamente pura, 100% algodão, gesso alfa, 
tipo ortopédico, medindo aproximadamente 20 cm 
de largura x 4,0 m de comprimento. Embalagem 
individual, com dados de identificação, 
procedência e prazo de validade. 

901 UNIDADE      9.000  

44 

Atadura gessada - medindo 10 cm x 2m com gaze 
estabilizada, impregnada de gesso, coloidal, 
apresentação lateral de corte sinuoso, cor, branca 
enrolada em tubo plástico, temperatura da água 
para saturação de 20 a 25 graus, tempo máximo 
de imersão 2 segundos, tempo de secagem de 4 a 
6 minutos aproximadamente, com embalagem 
dupla sendo uma em papel parafinado e outra em 
saco plástico de polipropileno,, contendo dados de 
identificação e procedência, lote , validade e 
registro no ministério, da saúde. 

898 UNIDADE      5.000  
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45 

Atadura gessada - medindo 15 cm x  2 com gaze 
estabilizada, impregnada de gesso, coloidal, 
apresentação lateral de corte sinuoso, cor, branca 
enrolada em tubo plástico, temperatura da água 
para saturação de 20 a 25 graus,, tempo máximo 
de imersão 2 segundos, tempo de secagem de 4 a 
6 minutos aproximadamente, com embalagem 
dupla sendo uma em papel parafinado e outra em 
saco plástico de polipropileno,, contendo dados de 
identificação e procedência, lote , validade e 
registro no ministério, da saúde. 

900 UNIDADE      7.300  

46 Atenolol-25 mg 4285 COMPRIMIDO       1.000  

47 Atenolol-50 mg 220 COMPRIMIDO       1.000  

48 Atropina - 0,5 mg/ml-ampola 1 ml 3130 AMPOLA      2.000  

49 
Azitromicina - concentracao/dosagem 600 mg, 
forma farmaceutica pó para suspensão oral, forma 
de apresentação frasco, via de administração oral 

5724 SUSPENSÃO          500  

50 Azitromicina -500 mg 224 COMPRIMIDO       3.000  

51 
Benzilpenicilina benzatina - 1.200.000 ui, pó para 
solução injetável, frasco-ampola com diluente, via 
de administração parenteral 

227 
FRASCO-
AMPOLA 

     2.000  

52 Biperideno -2 mg 231 COMPRIMIDO       1.000  

53 

Bolsa para colostomia simples - bolsa para 
colostomia simples (com orifício de 50 mm), 
contendo em sua embalagem dados de 
procedência, fabricação , lote e validade. 

3146 UNIDADE         300  

54 Bromoprida -10 mg - ampola 2 ml 233 AMPOLA      5.000  

55 
Bromoprida concentracao/dosagem 4 mg/ml, 
forma farmaceutica solução oral, forma de 
apresentação frasco, via de administração oral 

5725 FRASCO          360  

56 

Bupivacaina + epinefrina - cloridrato de 
Bupivacaína + bitartarato de epinefrina 5,0 mg/ml 
+ 0,0091 mg/ml, uso por infiltração local/ 
perineural/ epidural, solução injetável 

3133 AMPOLA      1.000  

57 Butilescopolamina, brometo-20 mg/ml 237 AMPOLA      5.000  

58 

Campo Operatório 50x45cm – Campo operatório 
elaborado em tecido quádruplo de puro algodão, 
absorvente e isento de impurezas com cadarço. 
Tamanho 45 cm x 50 cm. Embalagem contendo 
externamente dados de identificação, procedência 
e data de validade. 

904 UNIDADE     15.000  

59 

Cânula de Guedel nº 01 - Cânula de Guedel, 
confeccionada em PVC, transparente, sem 
rebarbas, com fenestra permitindo passagem de 
sonda de aspiração, com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e prazo 
de validade. 

906 UNIDADE         100  
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60 

Cânula de Guedel nº 02 - Cânula de Guedel, 
confeccionada em PVC, transparente, sem 
rebarbas, com fenestra permitindo passagem de 
sonda de aspiração, com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e prazo 
de validade. 

907 UNIDADE         100  

61 

Cânula de Guedel nº 03 - Cânula de Guedel, 
confeccionada em PVC, transparente, sem 
rebarbas, com fenestra permitindo passagem de 
sonda de aspiração, com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e prazo 
de validade. 

908 UNIDADE         100  

62 

Cânula de Guedel nº 05 - Cânula de Guedel, 
confeccionada em PVC, transparente, sem 
rebarbas, com fenestra permitindo passagem de 
sonda de aspiração, com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e prazo 
de validade. 

910 UNIDADE         100  

63 

Cânula de guedel nº. 0. Confeccionada em pvc, 
transparente, sem rebarbas, com fenestra 
permitindo passagem de sonda de aspiração, com 
dados de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização e tempo de validade. 

4159 UNIDADE         100  

64 

Cânula de Traqueostomia com cuff nº 6,5 - Cânula 
para traqueostomia, estéril, confeccionada em 
PVC atóxico, com mandril de intubação, cânula 
interna, placa e fita de fixação, com cuff possuindo 
guarnição de insuflação universal para seringas e 
balão de controle. Embalagem individual em papel 
grau cirúrgico e polipropileno. Diâmetro de 6,5 mm, 
com dados de identificação e procedência, data e 
tipo de esterilização e tempo de validade. 

916 UNIDADE         100  

65 

Cânula de Traqueostomia com cuff nº 7,0 - Cânula 
para traqueostomia, estéril, confeccionada em 
PVC atóxico, com mandril de entubação, cânula 
interna, placa e fita de fixação, com cuff possuindo 
guarnição de insuflação universal para seringas e 
balão de controle. Embalagem individual em papel 
grau cirúrgico e polipropileno. Diâmetro de 7,0 mm, 
com dados de identificação e procedência, data e 
tipo de esterilização e tempo de validade. 

917 UNIDADE         100  

66 

Cânula de Traqueostomia com cuff nº 7,5 - Cânula 
para traqueostomia, estéril, confeccionada em 
PVC atóxico, com mandril de intubação, cânula 
interna, placa e fita de fixação, com cuff possuindo 
guarnição de insuflação universal para seringas e 
balão de controle. Embalagem individual em papel 
grau cirúrgico e polipropileno. Diâmetro de 7,5 mm, 
com dados de identificação e procedência, data e 
tipo de esterilização e tempo de validade. 

918 UNIDADE         100  
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67 

Cânula de traqueostomia sem cuff nº. 3.5 - cânula 
para traqueostomia pediátrica, estéril 
confeccionada em pvc atóxico, embalagem 
individual em papel grau cirúrgico e polipropileno, 
com dados de identificação e procedência, data e 
tipo de esterilização e tempo de validade. Unidade. 

5726 UNIDADE         100  

68 

Cânula de traqueostomia sem cuff nº.4,0 - cânula 
para traqueostomia pediátrica, estéril 
confeccionada em pvc atóxico, embalagem 
individual em papel grau cirúrgico e polipropileno, 
com dados de identificação e procedência, data e 
tipo de esterilização e tempo de validade. Unidade. 

5727 UNIDADE         100  

69 

Cânula endotraqueal sem cuff nº. 3.0 - cânula 
endotraqueal de maggil estéril, confeccionado em 
pvc atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, 
com extremidade atraumática, constando 
externamente graduação, numeração (di e ch) e a 
marca. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico com face polipropileno, com abertura em 
pétala. Diâmetro 3,0mm com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. Unidade. 

5728 UNIDADE         100  

70 Captopril 25 mg 240 COMPRIMIDO       5.000  

71 Carbamazepina-200 mg 241 COMPRIMIDO          500  

72 Carbamazepina-20mg/ml - frasco 100 ml 242 FRASCO            20  

73 Carvedilol- 3,125 mg 1285 COMPRIMIDO       1.000  

74 

Cateter intravenoso periférico para infusão de 
média permanência nº 14G - Fabricado em teflon, 
com paredes finas, flexível, siliconizado, atóxico e 
radiopaco; cânula em aço inoxidável, com bisel 
trifacetado e curto; câmara de refluxo em 
polipropileno, para evitar refluxo de sangue; tampa 
em polipropileno, para proteger a cânula e o 
cateter até o momento do uso; adaptador Luer-
Lock, com coloração para identificação do calibre, 
oferecendo segurança na conexão com o equipo. 
Embalados individualmente em blister de filme 
termoformável e/ou papel grau cirúrgico, 
constando data de fabricação, procedência e data 
de validade. Caixa c/100 

3791 CAIXA         100  
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75 

Cateter intravenoso periférico para infusão de 
média permanência nº 16G - Fabricado em teflon, 
com paredes finas, flexível, siliconizado, atóxico e 
radiopaco; cânula em aço inoxidável, com bisel 
trifacetado e curto; câmara de refluxo em 
polipropileno, para evitar refluxo de sangue; tampa 
em polipropileno, para proteger a cânula e o 
cateter até o momento do uso; adaptador Luer-
Lock, com coloração para identificação do calibre, 
oferecendo segurança na conexão com o equipo. 
Embalados individualmente em blister de filme 
termoformável e/ou papel grau cirúrgico, 
constando data de fabricação, procedência e data 
de validade. Caixa c/100 

5729 CAIXA         150  

76 

Cateter intravenoso periférico para infusão de 
média permanência nº 18G - Fabricado em teflon, 
com paredes finas, flexível, siliconizado, atóxico e 
radiopaco; cânula em aço inoxidável, com bisel 
trifacetado e curto; câmara de refluxo em 
polipropileno, para evitar refluxo de sangue; tampa 
em polipropileno, para proteger a cânula e o 
cateter até o momento do uso; adaptador Luer-
Lock, com coloração para identificação do calibre, 
oferecendo segurança na conexão com o equipo. 
Embalados individualmente em blister de filme 
termoformável e/ou papel grau cirúrgico, 
constando data de fabricação, procedência e data 
de validade. caixa c/100 

5730 CAIXA      1.000  

77 

Cateter intravenoso periférico para infusão de 
média permanência nº 20G - Fabricado em teflon, 
com paredes finas, flexível, siliconizado, atóxico e 
radiopaco; cânula em aço inoxidável, com bisel 
trifacetado e curto; câmara de refluxo em 
polipropileno, para evitar refluxo de sangue; tampa 
em polipropileno, para proteger a cânula e o 
cateter até o momento do uso; adaptador Luer-
Lock, com coloração para identificação do calibre, 
oferecendo segurança na conexão com o equipo. 
Embalados individualmente em blister de filme 
termoformável e/ou papel grau cirúrgico, 
constando data de fabricação, procedência e data 
de validade. Caixa c/100 

5731 CAIXA      1.000  
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78 

Cateter intravenoso periférico para infusão de 
média permanência nº 22G - Fabricado em teflon, 
com paredes finas, flexível, siliconizado, atóxico e 
radiopaco; cânula em aço inoxidável, com bisel 
trifacetado e curto; câmara de refluxo em 
polipropileno, para evitar refluxo de sangue; tampa 
em polipropileno, para proteger a cânula e o 
cateter até o momento do uso; adaptador Luer-
Lock, com coloração para identificação do calibre, 
oferecendo segurança na conexão com o equipo. 
Embalados individualmente em blister de filme 
termoformável e/ou papel grau cirúrgico, 
constando data de fabricação, procedência e data 
de validade. Caixa c/100 

5732 CAIXA      1.000  

79 

Cateter intravenoso periférico para infusão de 
média permanência nº 24G - Fabricado em teflon, 
com paredes finas, flexível, siliconizado, atóxico e 
radiopaco; cânula em aço inoxidável, com bisel 
trifacetado e curto; câmara de refluxo em 
polipropileno, para evitar refluxo de sangue; tampa 
em polipropileno, para proteger a cânula e o 
cateter até o momento do uso; adaptador Luer-
Lock, com coloração para identificação do calibre, 
oferecendo segurança na conexão com o equipo. 
Embalados individualmente em blister de filme 
termoformável e/ou papel grau cirúrgico, 
constando data de fabricação, procedência e data 
de validade. Caixa c/100 

5733 CAIXA      1.000  

80 
Cateter nasal para oxigênio adulto tipo óculos. 
Unidade. 

4129 UNIDADE      3.000  

81 Cefalexina 250mg/5ml 1310 SUSPENSÃO          300  

82 Cefalexina, cloridrato-500 mg 246 CÁPSULA      10.000  

83 Cefalotina-1 g 247 
FRASCO-
AMPOLA  

    30.000  

84 Cefazolina-1 g 250 
FRASCO-
AMPOLA  

    30.000  

85 

Cefuroxima sódica - concentracao/dosagem 750 
mg, forma farmaceutica pó para solução injetavel, 
forma de apresentação frasco-ampola + diluente, 
via de administração parenteral. 

5734 
FRASCO-
AMPOLA  

     1.000  

86 Cetoconazol 200mg 1316 COMPRIMIDO          300  

87 Cetoprofeno (IV)-100 mg 2374 
FRASCO-
AMPOLA 

    20.000  

88 
Cetoprofeno 50mg/ml. Solução injetável. Ampola  
com 2 ml 

5735 AMPOLA       2.000  

89 Cimetidina-150mg/ml-ampola 2 ml 255 AMPOLA      30.000  

90 
Cinarizina - concentracao/dosagem 25 mg, forma 
farmaceutica comprimido, via de administração 
oral. 

5736 COMPRIMIDO       2.000  
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91 
Cinarizina - concentracao/dosagem 75 mg, forma 
farmaceutica comprimido, via de administração 
oral. 

5216 COMPRIMIDO       2.000  

92 Ciprofibrato 100 mg comprimido via oral 4290 COMPRIMIDO          500  

93 

Ciprofloxacino - concentracao/dosagem 400 mg, 
forma farmaceutica solução para infusão, forma de 
apresentação bolsa, via de administração 
intravenosa 

1286 FRASCO       5.000  

94 Ciprofloxacino, Cloridrato-500 mg 260 COMPRIMIDO       3.000  

95 

Clindamicina - concentracao/dosagem 600 mg, 
forma farmaceutica solução injetavel, forma de 
apresentação ampola, via de administração 
parenteral. 

3653 AMPOLA      8.000  

96 Clonazepam-2 mg 263 FRASCO          120  

97 Clopidogrel, Bissulfato-75 mg 266 COMPRIMIDO       3.000  

98 Cloranfenicol, Succinato Sódico-1 g 267 
FRASCO-
AMPOLA  

     3.600  

99 Cloreto de Potássio-19,1% ampola 10 ml 269 AMPOLA      3.000  

100 

Cloreto de sódio - concentração/dosagem 
0,9%,forma farmacêutica solução injetavel, forma 
de apresentação bolsa 100 ml, via de 
administração parenteral. 

1326 BOLSA     36.500  

101 

Cloreto de sódio - concentração/dosagem 
0,9%,forma farmacêutica solução injetavel, forma 
de apresentação bolsa 250 ml, via de 
administração parenteral. 

1327 BOLSA     36.500  

102 

Cloreto de sódio - concentração/dosagem 
0,9%,forma farmacêutica solução injetavel, forma 
de apresentação bolsa 500 ml, via de 
administração parenteral. 

1328 BOLSA     55.000  

103 Cloreto de Sódio-20% ampola 10 ml 270 AMPOLA      3.000  

104 

Clorexidina alcoólica 0,5% - solução antisséptica 
indicada para assepsia e degermação das mãos e 
antebraços da equipe cirúrgica, ambulatorial, 
laboratorial, preparo pré-cirúrgico da pele de 
pacientes e em feridas de pequenas extensões,  
diluída a 0,5%, embalada em frasco de 1000ml, 
contendo informações de procedência de 
fabricação do produto, identificação de lote e 
validade na parte externa da embalagem. 

4230 LITRO      1.200  

105 

Clorexidina Degermante 2% - solução antisséptica 
indicada para redução da flora microbiana de uso 
externo, diluída a 2%, embalada em frasco de 
1000 ml, contendo informações de procedência de 
fabricação do produto, identificação de lote e 
validade na parte externa da embalagem. 

957 LITRO         300  

106 Clorpromazina, cloridrato-100 mg 271 COMPRIMIDO          300  

107 Clorpromazina, cloridrato-5 mg/ml ampola 5 ml 273 AMPOLA       1.000  
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108 

Colar cervical tamanho grande - confeccionado em 
espuma semi-rígida de alta densidade, revestida 
com tecido antialérgico, com costura interna e 
feche regulável em velcro. Embalado 
individualmente, com dados de identificação e 
procedência. Unidade. 

4237 UNIDADE           50  

109 

Colar cervical tamanho médio - confeccionado em 
espuma semi-rígida de alta densidade, revestida 
com tecido antialérgico, com costura interna e 
feche regulável em velcro. Embalado 
individualmente, com dados de identificação e 
procedência. Unidade. 

4238 UNIDADE           50  

110 

Colar cervical tamanho pequeno - confeccionado 
em espuma semi-rígida de alta densidade, 
revestida com tecido antialérgico, com costura 
interna e feche regulável em velcro. Embalado 
individualmente, com dados de identificação e 
procedência. Unidade. 

4239 UNIDADE           50  

111 

Colchão caixa de ovo 1,90 x 90 x 04 - Colchão de 
prevenção de úlcera de decúbito D33, 
confeccionado em espuma no formato de caixa de 
ovo, densidade conforme praxe de fabricante. 
Embalagem individual, constando dados de 
identificação e procedência. 

953 UNIDADE           50  

112 

Coletor de Urina Infantil Feminino – Em formato 
retangular, com paredes sobrepostas, orifício oval, 
confeccionado em plástico e adesivo hipoalérgico, 
capacidade para 100 ml, graduado a cada 10 ml, 
contendo campo para identificação do paciente. 
Embalagem com dados de identificação, 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo 
de validade. 

955 UNIDADE         300  

113 

Coletor de Urina Infantil Masculino – Em formato 
retangular, com paredes sobrepostas, orifício 
redondo, confeccionado em plásticos e adesivos 
hipoalérgico, capacidade para 100 ml, graduado a 
cada 10 ml, contendo campo para identificação do 
paciente. Embalagem com dados de identificação, 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo 
de validade. 

954 UNIDADE         300  
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114 

Coletor de Urina Sistema fechado – Bolsa coletora 
de urina (sistema fechado) estéril, com conector de 
sonda rígido e conizado, extensor em PVC branco 
transparente medindo 1,30m de comprimento X  
0,7e 0,9 mm de diâmetro interno, com dispositivo 
autovedante para coleta de urina. Bolsa coletora 
de material resistente, branco opaco na face 
posterior e branco transparente na anterior, 
graduada em escala de ml, válvula antirefluxo e 
filtro de ar. Pinça para interrupção do fluxo no 
extensor e no sistema de drenagem. Deve conter 
alças plásticas ou cadarço para fixação na beira 
do leito. Capacidade acima de 2.000 ml, adulta. 
Embalada individualmente em papel grau cirúrgico 
e polipropileno, com abertura em pétala, contendo 
externamente, dados de identificação, procedência 
e data de validade. 

959 UNIDADE      3.500  

115 

Coletor para Material Pérfuro-Cortante – Coletor 
para material pérfuro-cortante com alça, 
confeccionado em material resistente a punctura, 
ruptura e vazamento: papelão ondulado, 
impermeável, com capacidade para 13 Litros, 
embalada constando dados de identificação e 
procedência. 

962 UNIDADE      4.000  

116 Complexo B-ampola 2 ml 275 AMPOLA      10.000  

117 

Compressa de Gaze 7,5 x 7,5 cm - estéril - 
Compressa de gaze hidrofilizada tamanho 7,5 cm 
x 7,5 cm, confeccionada em fios de algodão 
purificado, isenta de amido, com estrutura de 13 
fios por cm², sem falhas ou fiapos, apresentando 
08 dobras uniformes, embaladas em envelopes 
papel grau cirúrgicas, com face em polipropileno, 
com abertura em pétalas, com dados de 
identificação, procedência, data e tipo de 
esterilização e prazo de validade. Pacote com 10 
unidades. 

5738 PACOTE      5.000  

118 

Compressa de Gaze 7,5 x 7,5 cm – não estéril – 
Compressa de gaze hidrofilizada tamanho 7,5 x 
7,5 cm, confeccionada em fios de algodão 
purificado, isenta de amido, com estrutura de 11 
fios por  cm² , sem falhas ou fiapos, apresentando 
08 dobras uniformes, embaladas em pacote 
plástico com 500 unidades, com dados de 
identificação, procedência e validade.  Pacote com 
500 unidades 

5739 PACOTE      6.000  
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119 

Detergente enzimático contendo 5000 ml para uso 
em limpeza manual, contendo no mínimo as 
seguintes enzimas: amilase, protease, lipase e 
carbohidrase, com ph neutro, 100% biodegradável, 
atóxico, bacteriostático, não deve ser corrosivo, 
irritante, deixar resíduos ou afetar metais, lentes, 
plásticos e borrachas de instrumentais ou 
equipamentos hospitalares. Produto não 
espumante, de ação instantânea. Embalado em 
frasco plástico com lacre, completamente vedado 
de modo a assegurar proteção do produto até o 
momento de sua utilização e trazendo 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de fabricação e 
prazo de validade e número de registro no 
ministério da saúde. o prazo de validade mínimo 
deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 

4243 GALÃO         120  

120 

Dexametasona - concentração/dosagem 1 
mg/forma farmacêutica creme, forma de 
apresentação bisnaga, via de administração 
tópica. 

3136 BISNAGA          600  

121 

Dexametasona - concentração/dosagem 1 mg/ml, 
forma farmacêutica suspensão oftálmica, forma de 
apresentação frasco, via de administração 
oftálmica 

3135 FRASCO            60  

122 

Dexametasona - concentração/dosagem 2.5 
mg/ml, forma farmacêutica solução injetável, forma 
de apresentação ampola, via de administração 
parenteral. 

4324 AMPOLA      10.000  

123 Dexametasona-0,1mg/ml- frasco 120 ml 5740 FRASCO          300  

124 
Dexclorfeniramina, maleato-0,4mg/ml frasco 100 
ml 

283 FRASCO       1.000  

125 Dexclorfeniramina, maleato-2mg 284 COMPRIMIDO          500  

126 Diazepam-5mg/ml-ampola 1ml 286 AMPOLA       5.500  

127 Diclofenaco Sódico-25 mg/ml-ampola 3 ml 287 AMPOLA       8.000  

128 Diclofenaco Sódico-50 mg, 1289 COMPRIMIDO       2.000  

129 Digoxina-0,25 mg 288 COMPRIMIDO          500  

130 Dimeticona-75 mg/ml -frasco 10 ml 5741 FRASCO       2.000  

131 Dipirona 500 mg 1291 COMPRIMIDO       2.000  

132 Dipirona Sódica-500 mg/ml frasco 10 ml 292 FRASCO      1.000  

133 Dipirona Sódica-500 mg/ml-ampola 2 ml 294 AMPOLA     40.000  

134 

Dispositivo para Incontinência Urinária com 
extensão nº 06 - Dispositivo fabricado em látex 
siliconizado, com ponta afunilada e extensão para 
frasco coletor, com reservatório de forma que evite 
dobras e torções (bulbo), composto de uma peça 
auto-adesiva, hipoalergênica com bainha pré-
enrolada com extensão nº 06, embalado 
individualmente, contendo os dados de 
identificação e procedência. 

933 UNIDADE         500  
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135 

Dispositivo para infusão venosa nº 19 - Dispositivo 
para infusão venosa com asa estéril, tamanho 19 
G, constituído por agulha de aço inoxidável, 
siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; 
asa de plástico flexível, com sua parte dorsal 
totalmente lisa, tubo vinílico leve, flexível, 
transparente e atóxico; conector tipo luer, com 
tampa transparente e removível; aleta, agulha e 
tubo deverão ser fundidos em uma única peça. 
Embalagem individual em papel grau cirúrgico com 
face em polipropileno, com abertura em pétala, 
constando externamente identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e tempo 
de validade. Caixa c/100 

925 CAIXA         200  

136 

Dispositivo para infusão venosa nº 21 - Dispositivo 
para infusão venosa com asa estéril, tamanho 21 
G, constituído por agulha de aço inoxidável, 
siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; 
asa de plástico flexível, com sua parte dorsal 
totalmente lisa, tubo vinílico leve, flexível, 
transparente e atóxico; conector tipo luer, com 
tampa transparente e removível; aleta, agulha e 
tubo deverão ser fundidos em uma única peça. 
Embalagem individual em papel grau cirúrgico com 
face em polipropileno, com abertura em pétala, 
constando externamente identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e tempo 
de validade. Caixa c/100 

928 CAIXA         200  

137 

Dispositivo para infusão venosa nº 23 – Dispositivo 
para infusão venosa com asa estéril, tamanho 23 
G, constituído por agulha de aço inoxidável, 
siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; 
asa de plástico flexível, com sua parte dorsal 
totalmente lisa, tubo vinílico leve, flexível, 
transparente e atóxico; conector tipo luer, com 
tampa transparente e removível; aleta, agulha e 
tubo deverão ser fundidos em uma única peça. 
Embalagem individual em papel grau cirúrgico com 
face em polipropileno, com abertura em pétala, 
constando externamente identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e tempo 
de validade. Caixa c/100 

929 CAIXA         200  
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138 

Dispositivo para infusão venosa nº 25 - Dispositivo 
para infusão venosa com asa estéril, tamanho 25 
G, constituído por agulha de aço inoxidável, 
siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; 
asa de plástico flexível, com sua parte dorsal 
totalmente lisa, tubo vinílico leve, flexível, 
transparente e atóxico; conector tipo luer, com 
tampa transparente e removível; aleta, agulha e 
tubo deverão ser fundidos em uma única peça. 
Embalagem individual em papel grau cirúrgico com 
face em polipropileno, com abertura em pétala, 
constando externamente identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e tempo 
de validade.  Caixa c/100 

931 CAIXA         200  

139 

Dispositivo para infusão venosa nº 27 - Dispositivo 
para infusão venosa com asa estéril, tamanho 27 
G, constituído por agulha de aço inoxidável, 
siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; 
asa de plástico flexível, com sua parte dorsal 
totalmente lisa, tubo vinílico leve, flexível, 
transparente e atóxico; conector tipo luer, com 
tampa transparente e removível; aleta, agulha e 
tubo deverão ser fundidos em uma única peça. 
Embalagem individual em papel grau cirúrgico com 
face em polipropileno, com abertura em pétala, 
constando externamente identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e tempo 
de validade.  Caixa c/100 

1306 CAIXA         100  

140 Dobutamina, cloridrato-12,5 mg/ml-ampola 20 ml 295 AMPOLA       1.000  

141 

Dreno Penrose nº 01 – Dreno de Penrose, 
confeccionado em látex natural, flexível, formato 
tubular, reto, uniforme em toda a sua extensão, 
com paredes finas e maleáveis, medindo 06cm de 
diâmetro por 30 cm de comprimento, embalagem 
individual com dados de identificação, 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo 
de validade. 

935 UNIDADE      1.000  

142 

Dreno Penrose nº 02 – Dreno de Penrose, 
confeccionado em látex natural, flexível, formato 
tubular, reto, uniforme em toda a sua extensão, 
com paredes finas e maleáveis, medindo 12cm de 
diâmetro por 30 cm de comprimento, embalagem 
individual com dados de identificação, 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo 
de validade. 

936 UNIDADE      1.000  

143 

Dreno Penrose nº 03 – Dreno de Penrose, 
confeccionado em látex natural, flexível, formato 
tubular, reto, uniforme em toda a sua extensão, 
com paredes finas e maleáveis, medindo 19cm de 
diâmetro por 30 cm de comprimento, embalagem 
individual com dados de identificação, 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo 

937 UNIDADE      1.000  
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de validade. 

144 

Dreno Penrose nº 04 – Dreno de Penrose, 
confeccionado em látex natural, flexível, formato 
tubular, reto, uniforme em toda a sua extensão, 
com paredes finas e maleáveis, medindo 22cm de 
diâmetro por 30 cm de comprimento, embalagem 
individual com dados de identificação, 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo 
de validade. 

938 UNIDADE         800  

145 

Eletrodo cardíaco descartável com gel desc. sólido 
não secante espumado - eletrodo para 
monitorização cardíaca, descartável, hipoalérgico, 
superfície microporosa ou dorso de espuma 
adesiva, para aplicação de longa duração, gel 
sólido com capa plástica para manter a umidade 
do gel ou hidrogel, selamento que evita o 
vazamento do gel e com pino conector de aço 
inoxidável ou prata. a embalagem fotossensível, 
que deverá conter dados de identificação, data de 
fabricação e validade, registro no ministério da 
saúde. Unidade. 

5742 UNIDADE   160.000  

146 Enalapril-5 mg 302 COMPRIMIDO       1.000  

147 
Enoxaparina sódica -20 mg/seringa preenchida 0,2 
ml 

1292 SERINGA          500  

148 
Enoxaparina sódica -40 mg/seringa preenchida 0,4 
ml 

299 SERINGA          500  

149 
Enoxaparina sódica -60 mg/ seringa preenchida 
0,6 ml 

300 SERINGA         500  

150 

Equipo de transfusão com filtro para transfusão de 
sangue e seus componentes com câmara flexivel, 
filtro 190 micras e única entrada de acordo com a 
norma iso 1135/04, com infusão de 20 gotas por 
mililitro. Produto atóxico, apirogênico, de uso 
único, esterilizado a radiação grama. Unidade. 

5743 UNIDADE         100  
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151 

Equipo macro gotas fotossensível infusão injetor 
lateral.  Equipo macro gotas com saco para 
solução fotossensível, para administração de 
soluções parenterais, estéril, contendo câmara 
gotejadora micro gotas, conector com ponta 
perfurante, graduada em três níveis diferentes, 
com protetor, tubo transparente rígido e atóxico 
com comprimento igual ou superior a 1,5 cm, pinça 
rolete para controle de fluxo, com flash-ball e 
conector tipo luer com protetor , sem saco. 
Embalagem individual, com dados de identificação 
e procedência, data de fabricação e validade e 
registro no ministério da saúde. Unidade. 

975 UNIDADE      2.000  

152 

Equipo Macro para Administração de Soluções 
com Entrada Ar - Equipo estéril, transparente, 
atóxico, com entrada de ar através de filtro 
hidrófobo bacteriológico de aproximadamente 0,22 
m, para administração de soluções parenterais, 
macrogotas, com injetor lateral, constituído de: 
ponta perfurante para ampola plástica com 
protetor, câmara gotejadora flexível, tubo conector 
e adaptador luer e regulador de fluxo em forma de 
pinça rolete, de alta precisão, com regulagem 
perfeita e de fácil manuseio. Embalagem 
individual, um lado grau cirúrgico e outro em 
poliamida, abertura em pétala, estéril em processo 
que garanta comprovadamente ausência de 
resíduos tóxicos, com dados de identificação e 
procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização e prazo de validade, com registro em 
órgão competente. 

974 UNIDADE     40.000  

153 

Equipo Multivias com clamp 2 vias y - 18cm -
Equipo especial, p/ aspiração, duas vias, pvc 
cristal, rígida perfurante/tampa, clamp todas vias, 
conector graduado, videoscopia, estéril, 
descartável. 

3147 UNIDADE     10.000  

154 

Escova degermante com PVPI - escova dupla 
face, composta de corpo plástico flexível, cerdas 
macias, capaz de favorecer limpeza da pele sem 
causar abrasão e de esponja de poliuretano 
uniformemente impregnada com PVPI. O conjunto 
deverá ser atóxico, apirogênico, livre de qualquer 
defeito que prejudique sua utilização. Embalada de 
forma unitária conforme praxe do fabricante, com 
informações de procedência do fabricante, lote e 
validade na parte externa da embalagem. 

980 UNIDADE      6.000  
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155 

Esfignomanômetro Adulto - Esfignomanômetro 
Adulto para medir as pressões sistólica e diastólica 
do sangue, composto de manômetro mecânico 
tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, 
braçadeira confeccionada em tecido antialérgico, 
com fecho em metal ou velcro, resistente, flexível e 
se molda facilmente ao braço, manguito e pêra 
fabricados sem emendas de sub-peças, com 
borracha especial. Embalado individualmente em 
estojo, garantia de 1 ano, registro no INMETRO, e 
dados do fabricante e procedência. 

981 UNIDADE         500  

156 

Esparadrapo impermeável, na cor branca, em 
tecido 100% algodão, alvejado, isento de 
alvejantes óptico, com uma camada de adesivo a 
base de óxido de zinco, a outra face com borracha 
natural e resinas medindo 10 cm de largura x 4,5 
metros de comprimento, bobinado em carretel 
plástico coberto com uma capa, também de 
plástico, contendo dados de identificação do 
produto, dimensão, composição, data de 
fabricação e tempo de validade. 

984 UNIDADE      4.000  

157 

Espátula de Ayres de madeira, resistente, pontas 
arredondadas descartáveis, utilizada para coleta 
de exames ginecológicos, medindo 18cm de 
comprimento, embalagem em pacotes contendo 
100 unidades, constando externamente os dados 
de identificação e procedência, constando número 
do lote e data de fabricação. Unidade de 
fornecimento: pacote com 100 unidades. 

5744 PACOTE         600  

158 

Especulo Vaginal Descartável Estéril Transparente 
tamanho médio – Especulo vaginal descartável e 
plástico, polietileno, atóxico, com abertura em 
forma de rosca tipo borboleta, uso único, estéril. 
Embalado individualmente conforme praxe do 
fabricante, constando externamente dados de 
identificação, procedência e data de validade. 

986 UNIDADE         600  

159 

Especulo Vaginal Descartável Estéril Transparente 
tamanho pequeno – Especulo vaginal descartável 
e plástico, polietileno, atóxico, com abertura em 
forma de rosca tipo borboleta, uso único, estéril. 
Embalado individualmente conforme praxe do 
fabricante, constando externamente dados de 
identificação, procedência e data de validade. 

987 UNIDADE         300  

160 

Especulo vaginal descartável, estéril, transparente 
- tamanho grande, plástico, polietileno, atóxico, 
com abertura em forma de rosca tipo borboleta, 
uso único, embalado individualmente conforme 
praxe do fabricante, constando externamente 
dados de identificação, procedência e data de 
validade. Unidade 

985 UNIDADE         600  
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161 

Estetoscópio adulto: constituído de ascultador de 
alta sensibilidade na captação precisa dos 
mínimos ruídos, olivas de formato anatômico em 
borracha antialérgica para ajuste confortável e 
perfeita vedação contra sons ambiente; conjunto 
biauricular de armação leve; resistente com ajuste; 
tubo em uso moldado sem soldas para 
proporcionar ampliação e nítida condução do som 
captado, com dados de identificação, procedência, 
data de fabricação e validade. Unidade. 

988 UNIDADE         100  

162 Fenobarbital-100 mg 311 COMPRIMIDO          100  

163 

Fenoterol, bromidrato - concentração/dosagem 
200 mcg/dose, forma farmacêutica aerossol, forma 
de apresentação frasco, via de administração 
inalatória. 

3137 FRASCO          800  

164 
Fentanila, citrato sem conservante- 50 mcg/ml-
ampola 10 ml 

317 
FRASCO-
AMPOLA   

    10.000  

165 Fentanila, citrato-0,05 mg/ml frasco-ampola 2 ml 5745 
FRASCO-
AMPOLA    

     5.000  

166 

Fio Catgut Cromado, diâmetro 1, 70 cm, com 
agulha cilíndrica de 1/2 círculo com ±4,00cm.  Com 
bom corte, que não quebre ou entorte com 
facilidade, e não quebre ou se rompa o fio no 
momento de sua utilização. Em envelope 
individual. Embalagem apropriada ao método de 
esterilização que permita abertura e transferência 
asséptica, mantendo a integridade do produto e 
sua esterilização até o momento do uso. 
Compatível ou superior as marcas ATRAMAT, 
ETHICON OU SHALON. A embalagem externa 
deve trazer os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data da validade e 
número do registro do MS. O produto deve seguir 
a norma técnica da ABNT. 

1004 UNIDADE      3.456  

167 

Fio Catgut Cromado, diâmetro 2-0, 70 cm, com 
agulha cilíndrica robusta de 1/2 círculo com 
±4,00cm.  Com bom corte, que não quebre ou 
entorte com facilidade, e não quebre ou se rompa 
o fio no momento de sua utilização. Em envelope 
individual. Embalagem apropriada ao método de 
esterilização que permita abertura e transferência 
asséptica, mantendo a integridade do produto e 
sua esterilização até o momento do uso. 
Compatível ou superior as marcas ATRAMAT, 
ETHICON OU SHALON. A embalagem externa 
deve trazer os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data da validade e 
número do registro do MS. O produto deve seguir 
a norma técnica da ABNT. 

1003 UNIDADE      1.200  
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168 

Fio catgut Simples, diâmetro 2-0, 70 cm, com 
agulha cilíndrica de ½ circulo com 2,0 cm.  Com 
bom corte, que não quebre ou entorte com 
facilidade, e não quebre ou se rompa o fio no 
momento de sua utilização. Em envelope 
individual. Embalagem apropriada ao método de 
esterilização que permita abertura e transferência 
asséptica, mantendo a integridade do produto e 
sua esterilização até o momento do uso. 
Compatível ou superior as marcas ATRAMAT, 
ETHICON OU SHALON. A embalagem externa 
deve trazer os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data da validade e 
número do registro do ms. O produto deve seguir a 
norma técnica da ABNT. 

3150 UNIDADE         288  

169 

Fio Catgut Simples, diâmetro 2-0, 70 cm, com 
agulha cilíndrica de 1/2 círculo com 4,0 cm.  Com 
bom corte, que não quebre ou entorte com 
facilidade, e não quebre ou se rompa o fio no 
momento de sua utilização. Em envelope 
individual. Embalagem apropriada ao método de 
esterilização que permita abertura e transferência 
asséptica, mantendo a integridade do produto e 
sua esterilização até o momento do uso. 
Compatível ou superior as marcas ATRAMAT, 
ETHICON OU SHALON. A embalagem externa 
deve trazer os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data da validade e 
número do registro do MS. O produto deve seguir 
a norma técnica da ABNT. 

3151 UNIDADE      3.456  

170 

Fio monofilamento preto diâmetro 0, 70cm de 
comprimento, agulha triangular ½ circulo com 
agulha 4.0cm.  Com bom corte, que não quebre ou 
entorte com facilidade, e não quebre ou se rompa 
o fio no momento de sua ultilização. Em envelope 
individual. Embalagem apropriada ao método de 
esterilização que permita abertura e transferência 
asséptica, mantendo a integridade do produto e 
sua esterilização até o momento do uso. 
Compatível ou superior as marcas ATRAMAT, 
ETHICON OU SHALON. A embalagem externa 
deve trazer os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data da validade e 
número do registro do MS. O produto deve seguir 
a norma técnica da ABNT. 

1040 UNIDADE         576  
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171 

Fio monofilamento preto diâmetro 2-0, 70 cm de 
comprimento, agulha triangular ½ circulo com 2.0 
ou 2.5cm.  Com bom corte, que não quebre ou 
entorte com facilidade, e não quebre ou se rompa 
o fio no momento de sua ultilização. Em envelope 
individual. Embalagem apropriada ao método de 
esterilização que permita abertura e transferência 
asséptica, mantendo a integridade do produto e 
sua esterilização até o momento do uso. 
Compatível ou superior as marcas ATRAMAT, 
ETHICON OU SHALON. A embalagem externa 
deve trazer os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data da validade e 
número do registro do MS. O produto deve seguir 
a norma técnica da ABNT. 

1041 UNIDADE         288  

172 

Fio monofilamento preto diâmetro 3-0, 70cm de 
comprimento, agulha triangular ½ circulo com ou 
4.0cm.  Com bom corte, que não quebre ou 
entorte com facilidade, e não quebre ou se rompa 
o fio no momento de sua ultilização. Em envelope 
individual. Embalagem apropriada ao método de 
esterilização que permita abertura e transferência 
asséptica, mantendo a integridade do produto e 
sua esterilização até o momento do uso. 
Compatível ou superior as marcas ATRAMAT, 
ETHICON OU SHALON. A embalagem externa 
deve trazer os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data da validade e 
número do registro do MS. O produto deve seguir 
a norma técnica da ABNT. 

1044 UNIDADE      5.760  

173 

Fio monofilamento preto diâmetro 5-0, 70 cm de 
comprimento, agulha triangular ½ circulo com 1,5 
cm.  Com bom corte, que não quebre ou entorte 
com facilidade, e não quebre ou se rompa o fio no 
momento de sua ultilização. Em envelope 
individual. Embalagem apropriada ao método de 
esterilização que permita abertura e transferência 
asséptica, mantendo a integridade do produto e 
sua esterilização até o momento do uso.  
Compatível ou superior as marcas ATRAMAT, 
ETHICON OU SHALON. A embalagem externa 
deve trazer os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data da validade e 
número do registro do MS. O produto deve seguir 
a norma técnica da ABNT. 

5746 UNIDADE         144  
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174 

Fio monofilamento preto diâmetro 6-0, 70 cm de 
comprimento, agulha triangular ½ círculo com 1,5 
cm.  Com bom corte, que não quebre ou entorte 
com facilidade, e não quebre ou se rompa o fio no 
momento de sua utilização. Em envelope 
individual. Embalagem apropriada ao método de 
esterilização que permita abertura e transferência 
asséptica, mantendo a integridade do produto e 
sua esterilização até o momento do uso.  
Compatível ou superior as marcas ATRAMAT, 
ETHICON OU SHALON. A embalagem externa 
deve trazer os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data da validade e 
número do registro do MS. O produto deve seguir 
a norma técnica da ABNT. 

5747 UNIDADE         288  

175 

Fita Cirúrgica Hipoalergênica 25mm x 10 m – Fita 
Cirúrgica hipoalergênica, constituída de adesivo 
microporoso não trançado, superfície impregnada 
de substância a base de éter sintético, 
quimicamente inerte, medindo aproximadamente 
25 mm de largura por 10 metros de comprimento, 
embalado de acordo com a praxe do fabricante, 
constando externamente os dados de identificação 
e procedência. 

1079 UNIDADE      3.000  

176 

Fita Cirúrgica Hipoalergênica 50mm x 10 m – Fita 
Cirúrgica hipoalergênica, constituída de adesivo 
microporoso não trançado, superfície impregnada 
de substância a base de éter sintético, 
quimicamente inerte, medindo aproximadamente 
50 mm de largura por 10 metros de comprimento, 
embalado de acordo com a praxe do fabricante, 
constando externamente os dados de identificação 
e procedência. 

1080 UNIDADE      3.000  

177 

Fita Crepe 16mmx50m – Fita adesiva hospitalar, 
confeccionada em papel crepado, tratada, branca, 
medindo 16mm x 50 m. Enrolada em forma 
contínua em anel de papelão. Embalagem 
constando dados de identificação, procedência e 
data de validade. 

1081 UNIDADE      3.500  

178 

Fitomenadiona - concentracao/dosagem 10 mg/ml, 
forma farmaceutica solução injetavel, forma de 
apresentação ampola, via de administração 
intramuscular 

4552 AMPOLA      2.000  

179 Fluconazol 150 mg 5748 CAPSULA       1.000  

180 Flumazenil- 0,1 mg/ml-ampola 5 ml 320 AMPOLA          300  

181 Fluoxetina-20 mg 322 CÁPSULA          500  
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182 

Fluxômetro para oxigênio escala de 0 a 15 LPM, 
cápsula externa e interna em material plástico 
inquebrável, corpo em metal cromado e esfera de 
aço inoxidável, rosca de saída padrão, sistema de 
vedação tipo agulha, evitando o desgaste e 
posteriores vazamentos. Embalado 
individualmente, constando externamente dados 
de procedência e identificação. 

1086 UNIDADE         100  

183 
Formol a 37% - frasco de formol a 37%, contendo 
1.000 ml, embalagem constando dados de 
identificação, procedência e validade. Unidade. 

4586 LITRO      1.000  

184 

Fralda, descartável geriátrica, tamanho grande, 
para peso superior a 70 kg, atóxica, absorvente 
com gel, formato anatômico, com elásticos nas 
lateral e protetor impermeável, com floco gel, com 
fitas adesivas ajustáveis e hipoalergênicas. 
Unidade 

1092 UNIDADE     20.000  

185 

Fralda, descartável geriátrica, tamanho médio, 
atóxica, absorvente com gel, formato anatômico, 
com elásticos na lateral e protetor impermeável, 
com floco gel, com fitas adesivas ajustáveis e 
hipoalergênicas. Embalagem com dados do 
fabricante data de fabricação, prazo de validade e 
registro no ministério da saúde. (qualidade 
equivalente, similar ou superior as marcas bigfral, 
biogral, plenitud). Unidade 

1093 UNIDADE     10.000  

186 

Fralda, descartável geriátrica, tamanho pequeno, 
atóxica, absorvente com gel, formato anatômico, 
com elásticos nas laterais e protetor impermeável, 
com floco gel, com fitas adesivas ajustáveis e 
hipoalergênicas. Embalagem com dados do 
fabricante data de fabricação, prazo de validade e 
registro no ministério da saúde. (qualidade 
equivalente, similar ou superior às marcas bigfral, 
biogral, plenitud). Unidade. 

1091 UNIDADE     10.000  

187 

Frasco para dieta enteral 300 ml, confeccionado 
em plástico transparente, resistente, atóxico, 
graduado de 50 em 50 ml, próprio para 
embasamento de dietas, com tampa rosca e 
adaptador para equipos. Embalagem individual 
constando dados de procedência, validade e 
fabricação. Unidade. 

4256 UNIDADE      2.000  

188 Furosemida-10 mg/ml-ampola 2 ml 323 AMPOLA     10.000  



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 

  
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

  
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

 

SEQ. DESCRIÇÃO DOS ITENS CÓDIGO UND. MED QUANT. 

189 

Gel Condutor 5000 g – Gel condutor, inodoro 
especialmente desenvolvido para uso como meio 
de contato para transmissão de impulsos elétricos 
entre a pele do paciente e o elétrodo em: 
monitores cirúrgicos, eletrocardiógrafos, 
eletrolipoforese desfibriladores e bisturi elétrico. 
Acondicionado em tubos de 1000 g, embalado de 
acordo com as praxes do fabricante, contendo 
dados de identificação e procedência e data de 
validade. 

1095 TUBO         100  

190 
Gentamicina - gentamicina - 80mg, solução 
injetavel, ampola 2ml, intravenosa 

2457 AMPOLA      6.000  

191 Glibenclamida-5 mg/ml 1295 COMPRIMIDO        1.200  

192 
Glicose soro - a 5 %, injetavel ( sistema fechado ), 
bolsa plástica 250 ml, parenteral 

1330 BOLSA     10.000  

193 

Glicose soro - concentração/dosagem de 5%, 
forma farmacêutica solução injetavel, forma de 
apresentação em ampola com 500 ml, via 
injetavel. 

1331 UNIDADE     10.000  

194 

Gorro Cirúrgico Descartável - Confeccionado a 
base de falso tecido branco, formato anatômico, 
gramatura 30, com total capacidade de ventilação, 
resistente, com elástico em toda sua extensão, 
diâmetro de 30 cm, embalada de acordo com as 
praxes do fabricante, contendo dados de 
identificação, procedência e data de validade. 

1097 UNIDADE     10.000  

195 Haloperidol 5 mg 730 COMPRIMIDO           500  

196 

Heparina sódica - concentracao/dosagem 5.000 ui 
/ 0,25ml, forma farmaceutica injetavel, forma de 
apresentação em ampola com 0,25 ml contendo 
dados de identificação, nº de lote e validade por 
ampola, via subcutânea. Prazo de validade mínimo 
de 24 meses. 

732 AMPOLA       1.200  

197 
Hidroclorotiazida concentração/dosagem 25 mg, 
forma farmacêutica comprimido, via de 
administração oral. 

738 COMPRIMIDO        2.000  

198 

Hidrocortisona, succinato sódico - 
concentracao/dosagem 100 mg, forma 
farmaceutica pó liofilizado para solução injetavel, 
forma de apresentação frasco-ampola, via de 
administração parenteral 

736 
FRASCO-
AMPOLA  

     4.000  

199 

Hidrocortisona, succinato sódico - 
concentracao/dosagem 500 mg, forma 
farmaceutica pó liofilizado para solução injetavel, 
forma de apresentação frasco-ampola, via de 
administração parenteral 

735 
FRASCO-
AMPOLA  

     4.000  

200 
Hidróxido de alumínio - 60mg/ml, forma 
farmaceutica frasco, via de administração oral. 

2651 FRASCO      1.000  

201 Ibuprofeno- 600 mg 741 COMPRIMIDO        2.000  

202 Ibuprofeno-50 mg/ml -frasco 30 ml 742 FRASCO      1.000  
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203 

Ipratropio, brometo - concentracao/dosagem 25 
mg/ml, forma farmaceutica solução para inalação, 
forma de apresentação frasco, via de 
administração inalatória (nasal). 

5749 FRASCO       1.000  

204 
Isossorbida, mononitrato - concentracao/dosagem 
20 mg, forma farmaceutica capsula ou comprimido, 
via de administração oral. 

5750 COMPRIMIDO        1.000  

205 Itraconazol 100 mg 5751 CAPSULA           800  

206 Ivermectina-6 mg 751 COMPRIMIDO        1.000  

207 

Kit Sistema de Drenagem de Tórax nº 16 – 
Sistema completo de drenagem de tórax contendo 
frasco em PVC rígido, transparência cristalina com 
capacidade de 500 ml, com graduação em relevo 
a cada 50 ml, com base reta para assegurar a 
estabilidade do mesmo no solo, tampa em 
polipropileno com sistema de rosca, no mínimo 1/2 
giro, provida de dois orifícios: um com conexão 
que se projete externa e internamente, 
externamente provido de tubo extensor em PVC 
ou similar transparente, flexível, com no mínimo 
130 cm de comprimento e luz interna de cerca de 
10 mm, com espessura de cerca de 20 mm, 
provida de pinça reguladora de fluxo (tipo "jacaré"), 
interna provida de tubo extensor em PVC mais 
rígido, com cerca de 20 cm de comprimento (ou 
que se distancie, no mínimo 1,5 cm do fundo do 
frasco); outro orifício contendo sistema de respiro 
com filtro protetor contra entrada de partícula 
externa. Dreno: cateter calibre nº 16, para 
drenagem mediastinal/torácica, confeccionado em 
material atóxico, apirogênico, hipoalérgico, tipo 
PVC transparente, flexível ou similar adequado, 
radiopaco, multi-perfurado, ponta arredondada 
sem rebarbas, embalado em papel grau cirúrgico e 
outro poliamida, abertura em pétala, com dados de 
identificação e procedência, data, tipo de 
esterilização e prazo de validade, com registro em 
órgão competente. 

1018 KIT           36  

208 
Lactulose 667 mg /ml unidade de fornecimento 
fraco com 120 ml 

5752 FRASCO          120  

209 

Lâmina para Bisturi nº 11 - Lâmina para bisturí, 
descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas 
e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. 
Estéril, embalagem individual de alumínio 
hermeticamente fechado, nº 11. Caixa c/100. 

5753 Caixa          200  
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210 

Lâmina para Bisturi nº 15 - Lâmina para bisturí, 
descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas 
e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. 
Estéril, embalagem individual de alumínio 
hermeticamente fechado, nº 15.  Caixa c/100. 

1457 Caixa          100  

211 

Lâmina para Bisturi nº 21 - Lâmina para bisturí, 
descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas 
e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. 
Estéril, embalagem individual de alumínio 
hermeticamente fechado, nº 21. Caixa c/100. 

5754 Caixa          100  

212 

Lâmina para Bisturi nº 23 - Lâmina para bisturí, 
descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas 
e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. 
Estéril, embalagem individual de alumínio 
hermeticamente fechado, nº 23. Caixa c/100. 

5755 Caixa          200  

213 
Levofloxacino - concentração/dosagem 500 mg, 
forma farmacêutica comprimido, via de 
administração oral 

753 COMPRIMIDO           500  

214 

Levofloxacino - concentração/dosagem 500 mg, 
forma farmacêutica solução injetável ,forma de 
apresentação bolsa, via de administração 
parenteral 

2377 BOLSA       1.000  

215 Lidocaína 100ml/ml solução tópica Spray 50 ml 5756 FRASCO             50  

216 
Lidocaína, cloridrato - concentracao/dosagem 2%, 
forma farmaceutica geleia, forma de apresentação 
em bisnaga/tubo com 30 g, via tópica. 

5757 BISNAGA       1.000  

217 Lidocaína, Cloridrato ( sem vaso)- 2% 20ML 5758 FRASCO       4.000  

218 Loratadina, 1 mg/ml,xarope,100 ml 2645 XAROPE       1.200  

219 Loratadina-10mg 2644 COMPRIMIDO        1.000  

220 Losartana -50 mg 759 COMPRIMIDO        3.000  

221 

Luva Cirúrgica nº 6,5 – Luva cirúrgica estéril, 
descartável, confeccionada em látex natural, 
formato anatômico, textura homogênea, alta 
sensibilidade ao tato, boa elasticidade, talcada, 
embaladas em envelope especialmente 
desenvolvido para manter a esterilidade do 
produto, composta de embalagem interna de papel 
crepe, com dobras transversais que permitam a 
transferência asséptica mais segura e envelope 
externo em papel grau cirúrgico, descartável e 
esterilizadas por raios gama cobalto 60, tamanho 
nº 7,0. Embalagem constando externamente 
dados de identificação, procedência e validade. 
PAR. 

5759 PAR     30.000  
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222 

Luva Cirúrgica nº 7,0 – Luva cirúrgica estéril, 
descartável, confeccionada em látex natural, 
formato anatômico, textura homogênea, alta 
sensibilidade ao tato, boa elasticidade, talcada, 
embaladas em envelope especialmente 
desenvolvido para manter a esterilidade do 
produto, composta de embalagem interna de papel 
crepe, com dobras transversais que permitam a 
transferência asséptica mais segura e envelope 
externo em papel grau cirúrgico, descartável e 
esterilizadas por raios gama cobalto 60, tamanho 
nº 7,0. Embalagem constando externamente 
dados de identificação, procedência e validade. 
PAR. 

1043 PAR     30.000  

223 

Luva Cirúrgica nº 8,0 – Luva cirúrgica estéril, 
descartável, confeccionada em látex natural, 
formato anatômico, textura homogênea, alta 
sensibilidade ao tato, boa elasticidade, talcada, 
embaladas em envelope especialmente 
desenvolvido para manter a esterilidade do 
produto, composta de embalagem interna de papel 
crepe, com dobras transversais que permitam a 
transferência asséptica mais segura e envelope 
externo em papel grau cirúrgico, descartável e 
esterilizadas por raios gama cobalto 60, tamanho 
nº 8,0. Embalagem constando externamente 
dados de identificação, procedência e validade. 
PAR. 

1046 PAR     30.000  

224 

Luva Cirúrgica nº 8,5 – Luva cirúrgica estéril, 
descartável, confeccionada em látex natural, 
formato anatômico, textura homogênea, alta 
sensibilidade ao tato, boa elasticidade, talcada, 
embaladas em envelope especialmente 
desenvolvido para manter a esterilidade do 
produto, composta de embalagem interna de papel 
crepe, com dobras transversais que permitam a 
transferência asséptica mais segura e envelope 
externo em papel grau cirúrgico, descartável e 
esterilizadas por raios gama cobalto 60, tamanho 
nº 8,5. Embalagem constando externamente 
dados de identificação, procedência e validade. 
PAR. 

1047 PAR     15.000  

225 

Malha Tubular Ortopédica 08 cm - Malha tubular, 
com aproximadamente 08 cm de largura, 
constituída de fios de algodão, tipo punho simples. 
A malha deverá apresentar elasticidade adequada, 
isenta de defeitos, em Rolo de 15 metros de 
comprimento, embalados de acordo com a praxe 
do fabricante e constar externamente os dados de 
identificação e procedência. 

1054 UNIDADE         200  
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226 

Malha Tubular Ortopédica 10 cm - Malha tubular, 
com aproximadamente 10 cm de largura, 
constituída de fios de algodão, tipo punho simples. 
A malha deverá apresentar elasticidade adequada, 
isenta de defeitos, em Rolo de 15 metros de 
comprimento, embalados de acordo com a praxe 
do fabricante e constar externamente os dados de 
identificação e procedência. 

1055 UNIDADE         200  

227 

Malha Tubular Ortopédica 15 cm - Malha tubular, 
com aproximadamente 15 cm de largura, 
constituída de fios de algodão, tipo punho simples. 
A malha deverá apresentar elasticidade adequada, 
isenta de defeitos, em Rolo de 15 metros de 
comprimento, embalados de acordo com a praxe 
do fabricante e constar externamente os dados de 
identificação e procedência. 

1056 UNIDADE         200  

228 

Malha Tubular Ortopédica 20 cm - Malha tubular, 
com aproximadamente 20 cm de largura, 
constituída de fios de algodão, tipo punho simples. 
A malha deverá apresentar elasticidade adequada, 
isenta de defeitos, em Rolo de 15 metros de 
comprimento, embalados de acordo com a praxe 
do fabricante e constar externamente os dados de 
identificação e procedência. 

1057 UNIDADE         200  

229 

Manitol - concentração/dosagem 20%,forma 
farmacêutica solução injetavel, forma de 
apresentação frasco (sistema fechado),via de 
administração parenteral. 

5760 UNIDADE      2.000  

230 

Meropenem - concentração/dosagem 1 mg, forma 
farmacêutica pó para solução injetavel, forma de 
apresentação frasco-ampola, via de administração 
intravenosa. 

1318 
FRASCO-
AMPOLA 

     1.000  

231 Metformina,cloridrato-850 mg 764 COMPRIMIDO       1.000  

232 Metildopa-250 mg 766 COMPRIMIDO       2.000  

233 

Metilprednisolona, succinato sódico - 
concentração/dosagem 500 mg, forma 
farmacêutica pó liofilizado para solução injetável 
,forma de apresentação frasco-ampola, via de 
administração parenteral 

769 
FRASCO 

AMPOLA   
        300  

234 

Metoclopramida - concentração/dosagem de 
10mg, forma farmacêutica solução injetavel, forma 
de apresentação em ampola., via de administracao 
IM/IV. 

5761 AMPOLA      10.000  

235 
Metronidazol - concentração/dosagem 0,4mg/ml, 
forma farmacêutica suspensão oral, forma de 
apresentação em frasco, via oral. 

5762 FRASCO         100  

236 

Metronidazol - concentração/dosagem 100 
mg/mg,forma farmacêutica geleia, forma de 
apresentação bisnaga, via de administracao 
vaginal. 

5763 BISNAGA         200  
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237 Metronidazol-250 mg 775 COMPRIMIDO       5.000  

238 Morfina, sulfato-10 ml-ampola 1 ml 781 AMPOLA      3.000  

239 Nifedipina 10mg 1311 COMPRIMIDO       5.000  

240 Nifedipina 20mg 1312 COMPRIMIDO       5.000  

241 
Nimesulida - concentração/dosagem 50 mg/ml, 
forma farmacêutica solução oral, forma de 
apresentação frasco, via de administração oral. 

783 FRASCO          480  

242 
Nistatina - concentração/dosagem 100.000 
ui/ml,forma farmacêutica suspensão oral, forma de 
apresentação frasco, via de administracao oral. 

4311 FRASCO       1.000  

243 Noroepinefrina, Hemitartarato-8mg/4ml 787 AMPOLA       1.000  

244 Olanzapina-5 mg 788 COMPRIMIDO          500  

245 
Óleo mineral - concentração/dosagem 1 
ml/ml,forma farmacêutica óleo, forma de 
apresentação frasco, via de administracao oral 

5764 FRASCO       1.000  

246 Omeprazol  - 20 mg  capsula 5765 CAPSULA        2.000  

247 

Omeprazol - concentração/dosagem 40 mg,forma 
farmacêutica pó liofilizado para solução injetavel, 
forma de apresentação frasco-ampola + diluente, 
via de administracao intravenosa. 

1297 
FRASCO -
AMPOLA 

     5.000  

248 Ondansetrona, cloridrato – 2mg/2ml ampola  5766 AMPOLA        1.000  

249 
Oxacilina - 500g, injetavel, frasco ampola, 
parenteral. 

5767 
FRASCO-
AMPOLA 

     3.000  

250 
Paracetamol - concentração/dosagem 100 mg/ml, 
forma farmacêutica solução oral, forma de 
apresentação frasco, via de administração oral 

1532 FRASCO          500  

251 Paracetamol 500  MG/ML 795 COMPRIMIDO       2.400  

252 Prednisolona suspensão 3 mg/ml- frasco 60 ml 803 FRASCO         200  

253 Prednisona -20 mg 806 COMPRIMIDO       2.000  

254 

Preservativo sem Lubrificação - Preservativo 
confeccionado em látex natural, transparente, 
resistente, formato anatômico, com bainha, textura 
uniforme, sem falhas, com reservatório na 
extremidade distal. Embalados individualmente, 
constando externamente data de fabricação, 
procedência e prazo de validade. 

1106 UNIDADE      1.000  

255 Prometazina, cloridrato 25 mg 808 COMPRIMIDO       2.000  

256 Propranolol 40 mg 812 COMPRIMIDO      1.200  
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257 

Reanimador ventilatório manual de silicone 
autoclavável, tipo (AMBU) em 100% de silicone, 
tamanho infantil 500ml, reutilizável, resistente ao 
processo de alta temperatura (autoclavável), e 
resistente à desinfecção química, de fácil 
montagem e desmontagem de manuseio. Bolsa 
confeccionada em puro silicone, transparente de 
parede única que permite reexpansão rápida e 
automática, conector de oxigênio que permite o 
aquecimento de oxigênio, acompanha extensão 
em PVC para conexão a fonte de oxigênio 
suplementar. Válvula unidirecional, com conexão 
perfeita com bolsa e com máscara de fácil 
manuseio e sem qualquer escape, provido de 
limitador de pressão possibilitando adaptação a 
qualquer válvula PEEP. Máscara facial reutilizável 
adulto, em silicone inodoro, transparente para 
visualização do nariz e boca do paciente, bocal 
acolchoado, atóxico e anatômico para perfeita 
adaptação. Com bolsa reservatória de 600ml, para 
permitir o uso de oxigênio puro fechado, 
transparente, conector compatível com bolsa e 
com válvula sem qualquer escape. Embalagem 
constando dados de identificação, procedência e 
data de validade.  

2927 UNIDADE           24  

258 
Ringer + lactato de sódio - forma farmacêutica 
solução injetavel, bolsa ou frasco (sistema 
fechado),via de administração parenteral. 

3156 UNIDADE     10.000  

259 Risperidona  2 mg 814 COMPRIMIDO          600  

260 
Salbutamol, Sulfato 100 MUG/DOSE -
INALATORIO 

816 BOMBA           60  

261 

Seringa de 10 ml, descartável, sem agulha, estéril, 
em polipropileno, transparente, atóxica, 
epirogênica, cilindro reto, siliconizado, parede 
uniforme, com escala de graduação em ml, 
números e traços legíveis, com anel de retenção o 
que impeça o desprendimento do embolo do 
cilindro, bico LUER LOCK central e que garanta 
conexões seguras, flange com formato adequado, 
embolo com pistão lubrificado e ajustado ao 
cilindro. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no 
ministério da saúde. Unidade 

5768 UNIDADE     50.000  
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262 

Seringa de 20 ml, descartavel, sem agulha, estéril, 
em polipropileno, transparente, atóxica, 
apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede 
uniforme, com escala de graduação em ml, 
números e traços legíveis, com anel de retenca o 
que impeça o desprendimento do embolo do 
cilindro, bico LUER SLIP central e que garanta 
conexões seguras, flange com formato adequado, 
embolo com pistão lubrificado e ajustado ao 
cilindro. Embalagem individual, em papel grau 
cirurgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no 
ministério da saúde. Unidade 

5769 UNIDADE   100.000  

263 

Seringa de 20 ml, descartável, sem agulha, estéril, 
em polipropileno, transparente, atóxica, 
epirogênica, cilindro reto, siliconizado, parede 
uniforme, com escala de graduação em ml, 
números e traços legíveis, com anel de retenção o 
que impeça o desprendimento do embolo do 
cilindro, bico LUER LOK slip central e que garanta 
conexões seguras, flange com formato adequado, 
embolo com pistão lubrificado e ajustado ao 
cilindro. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no 
ministério da saúde. Unidade 

5772 UNIDADE     50.000  

264 

Seringa de 3 ml, descartavel, sem agulha, estéril, 
em polipropileno, transparente, atóxica, 
apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede 
uniforme, com escala de graduação em ml, 
números e traços legíveis, com anel de retenca o 
que impeça o desprendimento do embolo do 
cilindro, bico luer slip central e que garanta 
conexões seguras, flange com formato adequado, 
embolo com pistão lubrificado e ajustado ao 
cilindro. Embalagem individual, em papel grau 
cirurgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no 
ministério da saúde. Unidade 

1119 UNIDADE     10.000  
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265 

Seringa de 5 ml, descartavel, sem agulha, estéril, 
em polipropileno, transparente, atóxica, 
apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede 
uniforme, com escala de graduação em ml, 
números e traços legíveis, com anel de retenca o 
que impeça o desprendimento do embolo do 
cilindro, bico luer slip central e que garanta 
conexões seguras, flange com formato adequado, 
embolo com pistão lubrificado e ajustado ao 
cilindro. Embalagem individual, em papel grau 
cirurgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no 
ministério da saúde. Unidade 

1112 UNIDADE     60.000  

266 

Seringa de 60 ml, descartável, sem agulha, estéril, 
em polipropileno, transparente, atóxica, 
apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede 
uniforme, com escala de graduação em ml, 
números e traços legíveis, com anel de retenca o 
que impeça o desprendimento do embolo do 
cilindro, bico sonda e que garanta conexões 
seguras, flange com formato adequado, embolo 
com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização. Procedência 
data de fabricação, prazo de validade e registro no 
ministério da saúde. Unidade. 

4263 UNIDADE      5.000  

267 

Seringa Descartável - 01 ml sem agulha - Seringa 
descartável estéril, capacidade de 01 ml sem 
agulha, confeccionada em polipropileno, 
translúcido, atóxico, com graduação milimetrada, 
enumerada a cada 100 U.I, bico central, com 
borracha na ponta do êmbolo, possibilitando 
perfeito deslize. Embalagem individual em papel 
grau cirúrgico com face em polipropileno, com 
abertura em pétala, constando externamente 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e prazo de validade. Capacidade 
para 01 ml. 

1118 UNIDADE     40.000  

268 Sertralina,cloridrato-50 mg 817 COMPRIMIDO          600  

269 Sinvastatina – 40 mg 4319 COMPRIMIDO       2.000  

270 Sinvastatina -20 mg 819 COMPRIMIDO       3.000  

271 

Solução de PVPI Tópico 1000 ml – PVPI polivinil 
pirrolidona 10% - 1000 ml, frasco plástico em q.s.p. 
aquoso equivalente a 1% de iodo ativo. 
Embalagem constando dados de identificação, 
procedência e validade. 

1129 UNIDADE      1.000  
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272 

Sonda de aspiração traqueal nº 08, descartável, 
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, 
siliconizada, transparente, flexível, contendo 
válvula intermitente para pressão negativa, deve 
conter três orifícios na sua extremidade de estalo e 
conector na extremidade proximal para 
intermediário. Embalagem individual em papel 
grau cirúrgico com face em polipropileno, com 
abertura em pétala, constando externamente 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade, unidade. 

4267 UNIDADE      1.000  

273 

Sonda Folley nº 12 - 02 vias - balão de 05 cc - 
Sonda Folley estéril, confeccionada em borracha 
natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em 
funil e a outra com válvula pra enchimento do 
balão, ponta cilíndrica macia, de fundo cego e com 
dois orifícios laterais em lados opostos após o 
balão, Calibre nº 12 - Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico com face em polipropileno, 
com abertura em pétala, constando externamente 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e prazo de validade. 

1148 UNIDADE         500  

274 

Sonda Folley nº 14 - 02 vias - balão de 5 cc - 
Sonda Folley estéril, confeccionada em borracha 
natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em 
funil e a outra com válvula para enchimento do 
balão, ponta cilíndrica macia, de fundo cego e com 
dois orifícios laterais em lados opostos após o 
balão, Calibre nº 14 - Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico com face em polipropileno, 
com abertura em pétala, constando externamente 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e prazo de validade. 

1149 UNIDADE      3.000  

275 

Sonda Folley nº 18 - 03 vias - balão 10 cc - Sonda 
Folley estéril, confeccionada em borracha natural, 
siliconizada, em três vias, sendo uma em funil, 
outra com válvula para enchimento do balão e a 
terceira para irrigação através de equipo; ponta 
cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios 
laterais em lados opostos após o balão, Calibre nº 
18 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico 
com face em polipropileno, com abertura em 
pétala, constando externamente identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e prazo 
de validade. 

1153 UNIDADE         500  
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276 

Sonda Folley nº 20 3 vias - via para insuflar o ar; - 
via para drenar a urina; - via para infundir solução, 
fazer controle de irrigação. Fabricada em látex de 
borracha 100% natural siliconizada, com ponta 
distal atraumática, com orifício distal e diâmetro 
interno liso, válvula de insuflação eficaz que 
assegura o enchimento e esvaziamento do balão 
durante sua utilização. Embalagem atóxica, 
esterilizada por raio gama. Unidade. 

4274 UNIDADE         300  

277 

Sonda folley nº 22 - 3 vias, - via para insuflar o ar; - 
via para drenar a urina; - via para infundir solução, 
fazer controle de irrigação. Fabricada em látex de 
borracha 100% natural siliconizada, com ponta 
distal atraumática, com orifício distal e diâmetro 
interno liso, válvula de insuflação eficaz que 
assegura o enchimento e esvaziamento do balão 
durante sua utilização. Embalagem atóxica, 
esterilizada por raio gama. Unidade. 

4275 UNIDADE         300  

278 

Sonda Nasogástrica nº 10 Longa – Sonda gástrica 
(tipo Levine), estéril, descartável, confeccionada 
em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, 
flexível, com orifícios laterais na extremidade 
distal; contento conector com tampa e adaptável 
ao intermediário na extremidade proximal. 
Tamanho nº 10. Embalagem individual em papel 
grau cirúrgico com face em polipropileno, com 
abertura em pétala, constando externamente 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e prazo de validade. 

1164 UNIDADE      1.000  

279 

Sonda Nasogástrica nº 12 Longa – Sonda gástrica 
(tipo Levine), estéril, descartável, confeccionada 
em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, 
flexível, com orifícios laterais na extremidade 
distal; contento conector com tampa e adaptável 
ao intermediário na extremidade proximal. 
Tamanho nº 12. Embalagem individual em papel 
grau cirúrgico com face em polipropileno, com 
abertura em pétala, constando externamente 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e prazo de validade. 

1166 UNIDADE      1.000  

280 Sulfadiazina de Prata- 1% pote 400g 820 POTE          200  

281 Sulfametoxazol + Trimetoprima  400 mg+80 822 COMPRIMIDO       2.400  

282 

Sulfato de magnésio - concentração/dosagem a 
10%,forma farmacêutica solução injetavel, forma 
de apresentação em ampola com 10ml,via de 
administração injetavel 

1748 AMPOLA        1.000  

283 Sulfato Ferroso- 40 mg 826 COMPRIMIDO       2.000  

284 Tenoxicam 20 mg/ml 827 
FRASCO 
AMPOLA  

     4.800  

285 Tenoxicam 40 mg/ml 828 
FRASCO 
AMPOLA 

     4.800  
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286 
Tramadol, cloridrato - concentração/dosagem de 
100 mg, forma farmacêutica solução injetavel, 
forma de apresentação em ampola. 

835 AMPOLA       5.000  

287 

Umidificador para Oxigênio simples 250ml - 
Umidificador completo com designer para longo 
uso e fácil limpeza, com tratamento especial nos 
conectores para o máximo de duração autolavável, 
frasco de 250ml com escala de mínimo e máximo 
de água composto por máscara de O2, traqueia 
flexível e resistente e máscara com boa 
adaptação, transparente que proporcione conforto 
ao paciente e com sistema resistente aos 
processos de esterilização. Embalagem externa 
com dados de identificação e procedência, data de 
fabricação, validade, número do lote. 

1302 UNIDADE         120  

288 Vancomicina, cloridrato 500 mg 841 
FRASCO-
AMPOLA 

     5.000  

289 

Vaselina líquida 1000 ml DGL - Mistura semi -
sólida complexa de hidrocarbonetos que consiste 
principalmente de parafinas e ciclo parafinas ou 
hidrocarbonetos aromáticos cíclicos, com 
pequenas quantidades de hidrocarbonetos 
benzênicos, enxofre e compostos oxigenados. 
Embalagem com dados de identificação e 
procedência data de fabricação e prazo de 
validade. 

1185 UNIDADE         300  

 

O valor máximo para a proposta deste procedimento de compras não poderá ser superior a R$ 

5.782.973,90 (CINCO MILHÕES E SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E 

SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme estimativa de preços. 

3.3. O valor máximo aceito para cada ITEM é o constante no balizamento, que encontra-se nos 

autos do processo.  

 

4. OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

4.1. Os Pedidos serão realizados de acordo com a necessidade do Hospital Regional de Peixoto 

de Azevedo, não havendo quantidades mínimas a serem solicitadas, bem como não havendo 

limites, seja semanal ou mensal, para solicitação dos Produtos. 

4.2. Local de Entrega: 

O Objeto deste Termo de Referência terá que ser entregue na Farmácia Interna do Hospital 

Regional de Peixoto de Azevedo, localizado na Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro 

Alvorada, na Cidade de Peixoto de Azevedo-MT.  

4.2.1. O recebimento do objeto desta licitação será efetuado pelo Consórcio, e, será 

recebido desde que:  

4.2.1.1. Esteja compatível com esta Licitação;  

4.2.1.2. Não apresente avaria ou adulteração;  

4.3. Fica estipulado o prazo para entrega dos produtos como 15 (quinze) dias corridos logo após 

a contratada receber a ordem de entrega (requisição), sob pena de decair do direito à aquisição, 

sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº. 8666/93 e suas alterações. 
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4.4. O recebimento dos objetos deste Termo de Referência, serão efetuados no Hospital Regional 

de Peixoto de Azevedo, pelo profissional devidamente designado para este fim, que fará o 

acompanhamento e fiscalização. 

4.5. Caberá à Licitante Vencedora: 

4.5.1. Transportar, por sua conta e risco, o objeto deste Termo de Referência, ficando sob 

sua responsabilidade quaisquer acidentes no trajeto de transporte;  

4.5.2. Fazer o pagamento de tributos, seguros, taxas e serviços, encargos sociais e 

trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos produtos fornecidos; 

4.5.3. Substituir peças e demais componentes que apresentem defeito de fabricação, 

dentro do prazo de garantia. 

4.6. Os medicamentos no ato da entrega deverão ter prazo de validade não inferior a dois 

terços (2/3) da validade estabelecido pelo fabricante. 

4.7. Fica estabelecido que as empresas declaradas vencedoras do certame deverão 

OBRIGATORIAMENTE apresentar, em ORDEM NÚMERICA, Certificado de Registro de 

MEDICAMENTOS E DEMAIS PRODUTOS emitido pelo site da ANVISA, e/ou publicação da 

resolução e/ou anexo no D.O.U., em vigor, referente aos itens que a licitante tenha GANHADO, 

junto com os Documentos de HABILITAÇÃO. 

4.7.1. Serão aceitos medicamentos/aparelhos com o Registro no Ministério da 

Saúde, em vigor ou no caso de registro vencido, com protocolo de renovação, desde 

que acompanhado de consulta, do site da ANVISA, referente à situação do processo 

devidamente atualizado, facultada a avaliação do farmacêutico responsável. 

4.7.2. Feita a avaliação dos registros e o produto sendo aceito será dado 

prosseguimento ao processo de licitação; caso não seja aceito, será chamado o 

segundo colocado para que apresente o registro nos mesmos prazos concedidos 

para o primeiro colocado. 

4.8. Este termo de referência foi elaborado pela Senhora Veroni Maria Pansera, diretora 

administrativa do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo. 

4.9. Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 

impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma 

legal. 

4.10. Dentro do prazo de vigência do Registro de Preço, a Contratada será OBRIGADA ao 

fornecimento do produto, desde que obedecidas às condições do presente edital. 

4.11. O Consórcio reserva para si o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com 

a Ata de Registro de Preços, devendo estes, serem substituídos às expensas, da CONTRATADA, 

sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais. 

 

5 – METODOLOGIA 

5.1 - Menor preço por Item. 

 

Peixoto de Azevedo-MT, 06 de abril de 2021. 
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ANEXO - II 

 

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

EDITAL Nº 005/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 004/2021 

 

Licitação: Nº 004/2021. Modalidade: PREGÃO. Tipo: menor Preço por item.  

Licitante: ____________________________________C.G.C.____________________________ 

Tel / Fax: (___)__________E-mail_______________________________Celular: (__)_________  

Endereço:_____________________________________________________________________ 

Conta Corrente: ____________ Agência: _______________ Banco: _____________________ 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA HABILITADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 

HOSPITALARES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO, constantes no termo de referência, tudo em conformidade com as 

disposições no edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos 

jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 

Peixoto. 

ITEM UNID. 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / 

MATERIAL 
MARCA QTD 

VLR 

UNIT 

VLR 

TOTAL 

       

       

 

 

Estando de acordo com os termos do ato 

convocatório e com a legislação nele 

indicada, propomos descontos acima com 

validade da proposta de _____________ 

(______________) dias, com pagamento 

através do Banco: 

____________________________, Agência nº 

_________ C/C nº ___________________, na 

cidade de ______________________ UF ____, 

 

___________________ de _________ de 2021. 

 

 

Prazo de Entrega: ___________________ 

 

Nome por extenso do Representante 

Legal:_____________________________ 

 

CPF/MF: __________________________ 

 

CARIMBO E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 

  
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

  
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

 

ANEXO III 

 

EDITAL Nº 005/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 004/2021 

 

Modelo de Declaração de enquadramento com ME ou EPP 

(EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA) 

 

 

 

 

 

A Empresa_________________________________________________________(razão social da 

empresa), inscrito no CNPJ sob nº _________________________________, sediada no 

endereço ______________________________________________, por intermédio do seu Sócio 

Proprietário Sr(a). ____________________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade n° _______________ e do CPF nº ____________________, Declara, sob as penas da 

Lei, de que cumprem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar  nº 123/2006 para qualificação 

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos arts. 42 à 43 da mesma Lei Complementar, bem como não se 

encontra em nenhuma das situações restritivas previstas em seu §4º do artigo 3°. 

 

(   ) MICROEMPRESA – ME; 

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP; 

(   ) MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL – MEI 

 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé. 

 

 

Local e data 

 

 

__________________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

RG: 

CPF: 
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ANEXO IV 

 

EDITAL Nº 005/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 004/2021 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA) 

(Papel Timbrado da Empresa) 

 

Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto  

Ref. Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços n° 004/2021. 

 

 

 

 

Indicamos o (a) Sr. (a)      , portador (a) da cédula de 

identidade n°    , expedido pelo órgão   , como nosso representante 

legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das 

PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta de Preços, interpor 

recursos, desistir de prazos, enfim, praticar todos os atos necessário ao fiel cumprimento do 

presente Credenciamento. 

Informação Importante: 

CNPJ n°: 

Inscrição Estadual n°:  

Razão Social:  

Nome de Fantasia:  

 

Local e Data 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

CPF 

Carimbo de CNPJ da Empresa 

 

OBS: Em caso de representação por meio de procuração particular. 
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Anexo V 

 

EDITAL Nº 005/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 004/2021 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 Declaramos, para todos os efeitos legais, que a empresa    , CNPJ n°  

  , reúne todos os requisitos de habilitação exigidas no Edital, bem como de que está 

ciente e concorda com o disposto em Edital de Pregão Presencial Para Registro de Preços n° 

004/2021. 

 

Local e Data 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

CPF 

Carimbo de CNPJ da Empresa 

 

 

 

 

OBS: No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que, nos termos da Lei 

Complementar n° 123/06, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade 

fiscal, será flexibilizado os efeitos desta declaração, estando a Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte obrigada a apresentar o documento com restrição junto ao envelope de 

habilitação, sob pena de desclassificação. 
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ANEXO VI 

 

EDITAL Nº 005/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 004/2021 

 

  

 MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 

 

 

Em cumprimento as determinações da Lei, DECLARAMOS, para fins de participação no 

Pregão Presencial SRP n° 004/2021 que:  

 

1. Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar eventuais 

ocorrências posteriores; 

2.  Recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

3.  Concordamos e sujeitamo-nos com as condições e teor estabelecidos no presente 

Edital; 

4.  Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e nem menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos; 

5.  Sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha 

a vencer o certame, dos MATERIAIS licitados para realizar a entrega nos prazos e/ou 

condições previstas; e 

6. Não possuem em seu quadro de pessoal, funcionários públicos pertencentes ao 

quadro do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, nos 

termos do inciso III, do artigo 9º da Lei 8666/93. 

 

Por ser a expressão da verdade, representante legal desta empresa, firmo a presente. 

 

Local e Data 

 

Assinatura do Representante Legal 

CPF 

Carimbo de CNPJ da Empresa 
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ANEXO VII 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 004/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/2021 

 

 

Pelo presente instrumento o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 

Peixoto, inscrito no CNPJ/MF n.º 02.997.711/0001-08, com sede administrativa na Rua Teotônio 

Vilela, nº 645, salas 02 e 03, Bairro Centro, Cidade de Peixoto de Azevedo-MT, doravante 

denominado Órgão Gestor, neste ato representado pela sua autoridade competente Sr. 

PASCOAL ALBERTON, RESOLVE registrar os preços da empresa 

____________________________________, (qualificação completa), de acordo com a 

classificação por ela alcançada no certame em epígrafe, visando o fornecimento de 

***************************************************, conforme quantidades estimadas e valores 

constantes da presente ARP, atendendo as condições previstas no Edital do Pregão Presencial 

para Registro de Preço nº 004/2021, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal 

n.º 10.520 de 17/07/2002, pelo Decreto Federal n.º 3.555/2000; Decreto Federal n.º 7.892/2013 e, 

ainda, pela Lei nº 8.666 de 21/06/1993, bem como as demais normas legais aplicáveis, e em 

conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA HABILITADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 

HOSPITALARES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO,  constantes no termo de referência, tudo em conformidade com as 

disposições no edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os 

efeitos jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 

do Vale do Peixoto, conforme especificações detalhadas e descritas pelo item 2 abaixo. 

1.2. As quantidades a serem fornecidas, constantes do Termo de Referência que acompanha o 

Edital da licitação, são estimadas. 

 

2. DA VENCEDORA, ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO. 

2.1. A licitante vencedora, o objeto, o quantitativo, as especificações e os preços registrados, 

seguem relacionados abaixo: 

2.2. FORNECEDOR REGISTRADO: 

EMPRESA: 

CNPJ N°: I.E. N°: 

ENDEREÇO: N°: BAIRRO: 

CIDADE: CEP: 

TELEFONE: E-MAIL: 

REPRESENTANTE LEGAL: 
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ITEM DESCRIÇÃO QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

          

     

 

2.3. Em observância ao art. 11, inciso II e § 4º do Decreto n° 7.892/2013, para fins de cadastro de 

reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da Ata, ficam 

registrados em forma de Anexo I, comprometendo-se a fornecer o objeto nas mesmas condições, 

características e preços inicialmente registrados. 

 

3. DO VALOR 

3.1. O preço unitário registrado para a empresa signatária deste instrumento é aquele constante 

na Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação. 

3.2. Em cada fornecimento, o preço total será o valor unitário multiplicado pela quantidade de que 

se deseja do MATERIAL. 

3.3. É vedado qualquer reajuste de preços fora das hipóteses legais previstas. 

3.4. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, o Órgão Gerenciador 

cancelará total ou parcialmente esta Ata adotando as medidas cabíveis para a nova aquisição 

desejada. 

3.5. Visando subsidiar eventuais revisões, o Órgão Gerenciador ordenará a realização de nova 

pesquisa de preços. 

3.6. Nos preços unitários registrados estão incluídas todas as despesas e taxas de qualquer 

espécie relativas ao objeto registrado (encargos sociais etc.). 

 

4. DA VALIDADE 

4.1. A presente Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data da sua 

assinatura, improrrogáveis. 

4.2. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Órgão Gerenciador ou 

Aderente não ficará obrigado a adquirir o objeto exclusivamente da Fornecedora registrada, 

podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às 

aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, não cabendo qualquer tipo de recurso 

ou indenização à empresa signatária, observado em todo caso as condições de preferência. 

4.3. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na 

íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo 

descumprimento de qualquer de suas cláusulas. 

 

5. DA ADMINISTRAÇÃO DA ARP 

5.1. A gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo do Consórcio Intermunicipal de 

Saúde. 

5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, poderá a critério 

do Órgão Gerenciador, ser utilizada por órgãos e entidades interessadas, desde que 

previamente autorizado. 

5.3. Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de Registro de Preços deverão 

encaminhar solicitação prévia ao Consórcio. 

5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes 
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pressupostos: 

a) Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor; 

b) Anuência expressa do fornecedor. 

5.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao DOBRO do quantitativo de cada item registrado. 

 

6. DA VINCULAÇÃO LEGAL 

6.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório com fundamento nas Leis 

nº 10.520/02 e 8.666/93 e nos Decreto nº 7.892/2013 publicado no Diário Oficial da União de 24 

de janeiro de 2013 e 3.555/00, bem como as suas alterações. 

 

7. DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. O Órgão Gerenciador ou Aderente fiscalizará o exato cumprimento das cláusulas e 

condições estabelecidas no presente instrumento, cada qual na sua respectiva competência. 

7.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o Fornecedor da integral 

responsabilidade pelos encargos que são de sua competência. 

 

8. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

8.1. Será entregue a Fornecedora a respectiva Autorização de Fornecimento, indicando o local 

de entrega, objeto e quantitativo requisitado. 

8.2. A cada fornecimento ou período, o Órgão Gerenciador providenciará a expedição da 

Autorização de Fornecimento. 

8.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa, por e-mail, conforme 

informações constantes na Proposta de Preços. 

8.3. Os MATERIAIS serão recebidos provisoriamente para verificação de conformidade da 

quantidade e da qualidade, ressalvada a hipótese do artigo 74 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

8.4. O recebimento definitivo dar-se-á com a liquidação da despesa. 

8.4.1. Em se verificando problemas na entrega do MATERIAL, a Fornecedora será 

informada para corrigi-los, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para 

recebimento definitivo. 

8.5. Fica a critério do Órgão Gestor a aceitação de eventuais pedidos formais e justificados de 

prorrogação de prazo de entrega. 

 

9. DO RECEBIMENTO 

9.1. O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega ao representante da 

Administração, que verificará e confrontará a qualidade e quantidade do objeto entregue com 

aquele constante da Autorização de Fornecimento. 

9.2. O recebimento definitivo perfaz-se pela liquidação da despesa nos termos do artigo 63, §2º, 

inciso III da Lei Federal n.º 4.320/64. 

9.3. Em se verificando vícios na entrega do objeto, o fornecedor será informado para corrigi-lo 

imediatamente, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento 

definitivo. 

9.4. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no Art. 65, §2º, inciso II, 

da Lei nº. 8.666/93, podendo ser adquirida quantidade inferior a registrada, independente de 

anuência da Fornecedora. 
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10. DAS OBRIGAÇÕES 

10.1. DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA: 

10.1.1. Acatar as decisões e observações feitas pelo Órgão Gestor; 

10.1.2. Realizar o fornecimento com estrita observância ao Edital e seus anexos; 

10.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração e/ou a 

terceiros; 

10.1.4. Aceitar nas mesmas condições as supressões, a critério do Órgão Gestor; 

10.1.5. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e 

qualificação durante toda vigência da Ata de Registro de Preços; 

10.1.6. Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas; 

10.1.7. Como condição para emissão da Nota de Empenho, a licitante vencedora deverá 

estar com a documentação obrigatória válida; 

10.1.8. Se não comprovarem a situação regular da Fornecedora detentora da Ata de 

Registro de Preços quanto a sua documentação, o Órgão Gestor poderá negociar o 

fornecimento segundo a ordem de classificação das demais empresas, nas mesmas 

condições; 

10.1.9. A Fornecedora não poderá dar em garantia ou vincular, de qualquer forma, total ou 

parcialmente os créditos financeiros da Ata de Registro de Preços, a qualquer pessoa 

física ou jurídica, sem a prévia e expressa autorização do Órgão Gestor; 

10.1.10. Não será permitido subcontratação ou sub-rogação do objeto deste certame a 

terceiros; 

10.1.11. A fiscalização do fornecimento pelo Órgão Gestor, não exime a Fornecedora de 

responsabilização por eventuais falhas. 

10.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

10.2.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preço; 

10.2.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para 

órgãos aderentes (em casos de adesão); 

10.2.3. Encaminhar cópias da ARP aos órgãos aderentes; 

10.2.4. Conduzir o procedimento de penalização ao fornecedor, responsabilizando-se, 

inclusive, pela sua aplicação, exceto quando se tratar de litígio entre órgão aderente e 

fornecedor; 

10.2.4.1. Caberá ao órgão aderente à aplicação de penalidade ao fornecedor em 

caso de descumprimento das cláusulas desta ata, devendo ser encaminhada cópia 

para conhecimento da decisão de aplicação de penalidade ao fiscal da ARP. 

10.2.5. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP; 

10.2.6. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa 

executar o objeto dentro das especificações; 

10.2.7. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados; 

10.2.8. Acompanhar a execução e fiscalização do fornecimento durante toda a vigência da 

Ata de Registro de Preços; 

10.2.9. Notificar, por escrito, à Fornecedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso do fornecimento, sendo estabelecido o prazo para reposição; 

10.2.10. Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins 

de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os materiais 

entregues com imperfeição.  
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11. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

11.1. Considerando o prazo de validade estabelecido no item 4 da ata e, em atendimento ao Art. 

19 da lei federal n° 7.892/2013, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja 

completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura. 

11.2. Nas revisões de preços registrados deverão ser observados os artigos 18,19, 20 e 21 do 

Decreto nº 7.892/13, conforme segue: 

11.2.1. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado; 

11.2.1.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 

praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação 

de penalidade; 

11.2.1.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

11.2.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 

proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

11.3. A revisão negociada de valores, para cima ou para baixo, poderá ocorrer de ofício ou a 

pedido do licitante signatário, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO, nas seguintes condições: 

11.3.1. Para cima, visando manter o equilíbrio econômico financeiro inicial da proposta, 

nos termos do artigo 65, § 6º, da Lei 8.666/93, desde que demonstrada por meio de 

planilhas de preços, cópias de notas fiscais que demonstrem por parte do fornecedor que 

houve aumento de preços por parte da indústria, alteração substancial nos preços 

praticados no mercado, por motivo de fato superveniente ou de difícil previsão; 

11.3.2. Para baixo, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se 

substancialmente superior ao praticado no mercado. 

11.4. Não será aceita como justificativa para o reequilíbrio econômico financeiro apenas a 

variação cambial do dólar, será necessário comprovar o preço equivalente na época da proposta 

e o preço atual solicitado, por meio de cópias de notas fiscais. 

 

12. DA REVISÃO 

12.1. Conforme preceitua o Art. 17 do Decreto nº 7.892/13, os preços registrados poderão ser 

revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato 

superveniente que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 

promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 

“d” do inciso II do caput do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993; 

12.2. Nas revisões de preços registrados deverão ser observados os Art. 18,19, 20 e 21 do 

Decreto nº 7.892/2013. 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1993/8666.htm
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13. DO CANCELAMENTO DA ATA 

13.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral 

pelo Órgão Gerenciador, quando: 

I. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II. Não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

IV. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou 

no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002; 

V. O Fornecedor que não se dispuser a substituir os MATERIAIS que vierem a apresentar 

defeitos de qualidade; 

VI. O Fornecedor que não cumprir com as obrigações constantes deste instrumento; 

VII. Demais sanções previstas no Edital e termo de referência. 

13.1.1. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do Órgão 

Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

13.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

a) Por razão de interesse público; ou 

b) A pedido do fornecedor.  

13.3. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, assegurado o 

contraditório, será comunicado ao Fornecedor e publicado na Imprensa Oficial do Consórcio. 

13.4. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de 

fatos supervenientes que venham a comprometer a perfeita execução contratual, devidamente 

comprovado. 

13.5. Na hipótese de cancelamento parcial, o Órgão Gestor poderá buscar o fornecimento do 

objeto remanescente com a licitante que estiver com o segundo melhor preço na fase de lances 

ou cancelar total a respectiva. 

  

14. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO 

14.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao órgão 

comprador, que terá o prazo de até 30 (trinta) dias para dar a liquidação da despesa ou 

interromper o prazo, no caso de qualquer irregularidades, vícios ou imperfeição no fornecimento. 

14.2. O documento de cobrança será emitido em nome do Órgão Gestor, sem emendas ou 

rasuras, fazendo menção expressa ao número da ordem de fornecimento e contendo todos os 

dados da mesma. 

14.2.1. O número de inscrição no CNPJ/MF da empresa deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento de 

cobrança, que serviu de base para emissão da ordem de fornecimento. 

14.3. Todos os tributos incidentes sobre os MATERIAIS ou serviços deverão estar inclusos no 

valor total do documento de cobrança, observada a legislação tributária aplicável à espécie. 

14.4. No documento de cobrança deverão constar o nome e o número do banco, bem como o 

nome e número da agência e o número da conta corrente na qual se executará o depósito 

bancário para pagamento repetindo-se os dados contidos na Proposta Comercial. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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14.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada em 

papel timbrado da empresa, assinada por representante legal, devidamente comprovado por 

documento hábil e encaminhado ao órgão comprador, antes do processamento do respectivo 

pagamento. 

14.6. No documento de cobrança não deverá constar descrição estranha ao constante da ordem 

de fornecimento. 

 

15. DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa 

contratada, na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade, a partir da data da 

liquidação da despesa, a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos 

discriminando valores unitários e totais, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor 

responsável pelo recebimento do bem, constando, ainda, o número do Banco, da Agência e da 

Conta Corrente onde deseja receber seu crédito. 

15.2. Em existindo documento com prazo de validade vencido e/ou irregular, o Fornecedor será 

notificado pelo Órgão Gestor para as medidas de regularização. 

15.3. O Fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 15 (quinze) dias para proceder à 

regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser 

certificado e comunicado ao Órgão Gestor para as providências cabíveis. 

15.4. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão gerenciador ou 

aderente poderá baixá-la e carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao 

Fornecedor. 

15.5. Em caso de eventuais atrasos no pagamento, desde que o órgão comprador não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, os valores poderão ser corrigidos pela variação do IPCA 

ou outro índice que vier a sucedê-lo, havida entre as datas do vencimento e do efetivo 

pagamento. 

 

16. DA RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

16.1. O Órgão Gestor efetuará a retenção dos impostos e encargos sobre as Notas Fiscais a 

cada pagamento, observado o fato gerador e as hipóteses legais de incidência. 

 

17. DA PUBLICAÇÃO 

17.1. Para eficácia do presente instrumento, o Órgão Gestor providenciará a publicação de seu 

extrato na imprensa oficial do consórcio, por meio do Jornal Oficial dos Municípios da Associação 

Mato-grossense dos Municípios (diário eletrônico / https://diariomunicipal.org/mt/amm/) e no 

Diário de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT (diário eletrônico /  

http://www.tce.mt.gov.br/). 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital sujeitará 

a licitante vencedora às multas, consoante o caput e §§ do Art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações 

posteriores, incidentes sobre o valor da Proposta Vencedora, na forma seguinte: 

18.1.1. Quanto à obrigação da assinatura do Ata de Registro de Preços no prazo 

estabelecido: 

http://www.tce.mt.gov.br/
http://www.tce.mt.gov.br/
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a) Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Proposta 

Vencedora; 

b) A partir do 6° (sexto) até o limite do 10° (décimo) dia, multa de 10% (Dez por cento) 

sobre o valor da Proposta Vencedora, caracterizando-se a inexecução total da 

obrigação a partir do 11° (décimo primeiro) dia de atraso. 

18.1.2. Quanto às obrigações de solução de quaisquer problemas com os itens adquiridos: 

a) Atraso até 02 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da Proposta 

Vencedora; 

b) A partir do 3° (terceiro) até o limite do 5° (quinto) dia, multa de 4% (quatro por 

cento), sobre o valor da Proposta Vencedora, caracterizando-se a inexecução total da 

obrigação a partir do 6° (sexto) dia de atraso. 

18.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no Art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução 

total ou parcial do objeto, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à 

licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta vencedora. 

18.3. Se a Licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços 

injustificadamente, garantida prévia e ampla defesa, além da multa pecuniária, poderá ainda, 

sofrer às seguintes penalidades: 

18.3.1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DE PEIXOTO, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem 

justificativa aceita pela Administração do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 

REGIAO DO VALE DE PEIXOTO, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a 

penalidade (02) dois anos; e 

18.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

por até 05 (cinco) anos. 

18.4. A Fornecedora que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar durante o fornecimento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

garantida prévia e ampla defesa, ficará suspensa de licitar com este Consórcio pelo prazo de até 

02 (dois) anos, ou ser declarada inidônea pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se for o caso, sem 

prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 

18.5. A multa, eventualmente imposta à Fornecedora, será automaticamente descontada da fatura 

a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a Fornecedora 

não tenha nenhum valor a receber deste Consórcio, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não 

sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que 

seja inscrita na dívida ativa do Município sede do consórcio, podendo, ainda a Administração 

proceder à cobrança judicial da multa. 

18.6. As multas previstas nesta seção não eximem a Fornecedora da reparação dos eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração. 

18.7. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 

encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 

prazo. 
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18.8. Serão publicadas na imprensa oficial as sanções administrativas previstas neste item e 

subitens anteriores, desta ata, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

18.9. As multas previstas neste item deverão ser recolhidas, em guia própria, ou deposito em 

conta bancária indicada pelo CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO 

VALE DE PEIXOTO. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. Todo instrumento de procuração deverá constar firma reconhecida do mandante, nos termos 

do Art. 654, § 2º, do Código Civil, ou ser apresentada na forma de procuração pública. 

19.2. O Fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as 

Cláusulas ora avençadas, e ainda com as normas previstas na Lei n. 8.666/93 e legislação 

complementar, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços. 

19.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Órgão Gestor. 

 

20. DO FORO 

20.1. Fica eleito o Foro de Peixoto de Azevedo-MT para dirimir quaisquer controvérsias 

advindas da execução desta Ata de Registro de Preços. 

20.2. E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, as partes firmam a presente 

ARP em 02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, ficando uma via arquivada 

no Órgão Gestor nos termos do Art. 60 da Lei nº 8.666/93. 

 

Peixoto de Azevedo/MT, ** de ************************** de 2021. 

 

 

 

 

PASCOAL ALBERTON 

Presidente do CISVP 

Órgão Gestor 

 

 

******************Nome Completo********************* 

************Razão Social************** 

Fornecedora Registrada 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DE CONTRATO/CISVP/Nº      /2021 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA HABILITADA NO FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, 

VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO 

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO, constantes no termo de referência, 

tudo em conformidade com as disposições no 

edital e seus anexos, que o integram e 

complementam, para todos os efeitos jurídicos 

legais, em atendimento ao Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 

Peixoto...................................................................... 

 

Aos ......... dias do mês de .......................... do ano de dois mil e ......., celebram entre si o 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO, pessoa jurídica de Direito 

Público Interno, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.997.711/0001-

08, com sede administrativa na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 

78.530-000, Fone: (66) 3575-2489, Peixoto de Azevedo-MT, neste ato representado pela sua 

autoridade competente, Sr. PASCOAL ALBERTON, brasileiro, casado, empresário, portador da 

CIRG n° 3700571-1 SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 502.469.339-68, residente e domiciliado na 

Rua das Mangueiras, nº 161, Bairro Centro Novo, na Cidade de Terra Nova do Norte-MT, 

doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa .............................................., 

inscrita no CNPJ/MF nº ...................................., Inscrição Estadual nº ........................, com sua 

sede à ..................................., neste ato representada pelo seu ......................., 

.............................., ....................., .........................., ............................., portador da Cédula de 

Identidade RG nº ................... e do CPF nº .............................., residente na 

............................................... doravante denominada de CONTRATADA, tendo em vista o 

contido no Pregão Presencial SRP nº 004/2021, considerando ainda as disposições 

estabelecidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000 Decreto nº 7.892/13 publicado no 

Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2013 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, atualizada, bem como disposições supletivas da Teoria Geral de Contratos e 

de Direito Privado, têm, entre si, como certo e ajustado o presente Contrato, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA NO FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO 

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, constantes no termo de referência, tudo 

em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e 
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complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, Ata de registro de preço e Proposta do 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº004/2021, que fica fazendo parte integrante deste Contrato, 

independentemente de transcrição. 

1.2. Os itens do objeto são os elencados na Planilha Demonstrativa de Preço da cláusula 

quinta deste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO SUPORTE LEGAL E DA EXECUÇÃO  

2.1. O presente Contrato tem por fundamento a licitação na modalidade de Pregão Presencial - 

Sistema de Registro de Preços nº 004/2021, homologada pela sede do consórcio em ...../...../......., 

em despacho exarado às fls...... do processo próprio, com as disposições estabelecidas na Lei nº 

10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 7.892/13 publicado no Diário Oficial da União de 

24 de janeiro de 2013 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

atualizada, bem como disposições supletivas da Teoria Geral de Contratos e de Direito 

Privado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 

3.1. As partes se declaram sujeitas às normas da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 

3.555/2000, Decreto nº 7.892/13 publicado no Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2015 e 

subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, atualizada, e às cláusulas deste contrato. 

3.2. De modo supletivo, poderão ser utilizados princípios da teoria geral de contratos e as 

disposições de direito privado, em especial a Lei nº 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor). 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

4.1. O presente Contrato tem  vigência pelo prazo de __/__/____ até __/__/____, contados a 

partir da sua lavratura. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

5.1. Os preços registrados para a empresa signatária deste instrumento é aquele constante na 

Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação. 

5.2. Em cada fornecimento, o preço total será o preço unitário multiplicado pela quantidade de 

que se deseja do MATERIAL. 

5.3. É vedado qualquer reajuste nos preços registrados exceto por força de legislação em vigor 

que assim o permita. 

 

Planilha Demonstrativa de Preço 

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

       

       

5.4. O Valor Global para o presente contrato é de R$ ___________ (___________________). 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

6.1. Considerando o prazo de validade estabelecido na CLÁUSULA QUARTA e, em atendimento 
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ao § 1º do artigo 28 da Lei Federal nº 9.069 de 29/06/1995, ao artigo 2º § 1º, da Lei Federal nº 

10.192/2001, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 

12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo 

do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, o qual integra o presente Contrato de 

Fornecimento. 

6.2. Conforme preceitua o Artigo 17 do Decreto nº 7.892/13, os preços registrados poderão ser 

revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato 

superveniente que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 

promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 

“d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.3. A revisão negociada de valores, para cima ou para baixo, poderá ocorrer de ofício ou a 

pedido do licitante signatário, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO, nas seguintes condições: 

6.3.1. Para cima, visando manter o equilíbrio econômico financeiro inicial da 

proposta, nos termos do artigo 65, § 6º, da Lei 8.666/93, desde que 

demonstrada por meio de planilhas de preços, cópias de notas fiscais que 

demonstrem por parte do fornecedor que houve aumento de preços por parte da 

indústria, alteração substancial nos preços praticados no mercado, por motivo de 

fato superveniente ou de difícil previsão; 

6.3.2. Para baixo, quando a Administração verificar que o preço registrado 

encontra-se substancialmente superior ao praticado no mercado; 

6.4. Não será aceita como justificativa para o reequilíbrio econômico financeiro apenas a variação 

cambial do dólar, será necessário comprovar o preço equivalente na época da proposta e o preço 

atual solicitado, por meio de cópias de notas fiscais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO MODO DE RECEBIMENTO/ACEITE 

7.1. Os MATERIAIS serão entregues no endereço indicado pela contratante. 

7.2. Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto desta licitação, o CONSORCIO INTERMUNICIPAL 

DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DE PEIXOTO pagará o preço correspondente à quantia 

solicitada em Reais (R$), mediante a entrega da nota fiscal, devidamente atestada pela 

contratante, que corresponderá ao valor do item do OBJETO fornecido. 

7.3. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, 

encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, serviços, fretes, enfim todas as 

despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste Pregão. 

7.4. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 30 dias, contados da apresentação 

da Nota fiscal devidamente atestada pelo responsável; 

7.4.1. Para fim de emissão da nota fiscal a órgão público, a contratada deverá 

observar a Legislação Tributária em vigor do Estado de Mato Grosso; 

7.4.2. A nota fiscal deverá conter no verso atestado firmado pelo servidor 

encarregado de fiscalizar o recebimento, comprovando a entrega do objeto 

contratado. 

                       7.4.2.1. Para as despesas do Hospital Regional - CISVP a Contratada deverá 

emitir nota fiscal/fatura referente ao objeto entregue em nome do Consórcio Intermunicipal 

de Saúde da Região do Vale do Peixoto, CNPJ sob o nº CNPJ nº 02.997.711/0001-08, com 

sede na Rua Teotônio Vilela, nº 645, salas 2 e 3, Bairro Centro, Peixoto de Azevedo/MT, 

CEP: 78.530-000.  

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1993/8666.htm
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7.5. A contratada deverá indicar no corpo da nota fiscal o número e nome do banco, agência e 

número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 

7.6. O pagamento será feito por meio de ordem bancária, tomada junto ao Banco do Brasil S.A., 

endereçada ao banco discriminado na nota fiscal, e só será efetuado mediante conferência online 

pela Assessoria de Finanças, da Certidão Negativa de Tributos Federais. 

7.7. Para os casos de rejeição do item do OBJETO FORNECIDO, será prorrogado 

automaticamente o atestado de recebimento proporcionalmente ao prazo de reposição, o que, 

consequentemente, provocará a prorrogação do pagamento da respectiva nota fiscal/fatura, sem 

qualquer ônus adicional para o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO 

VALE DE PEIXOTO. 

7.8. Para o ITEM DO OBJETO FORNECIDO sofrido de rejeição será dado o prazo de dois dias 

para a contratada repor a entrega. 

7.9. A rejeição do ITEM DO OBJETO FORNECIDO e sua reposição será sem ônus para a 

contratante. 

7.10. Nos termos de art. 3˚ combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990 – Códigos de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou 

serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as 

normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra 

entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial 

(CONMETRO). 

7.11. A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a entregar os objetos desta licitação na totalidade 

ou de forma parcelada, conforme a necessidade do Hospital Regional, mediante a emissão de 

ordem de fornecimento pelo CISVP, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços. 

7.12. A entrega dos ITENS de que trata o caput deverá ocorrer em até 15 (Quinze) dias corridos 

contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento. 

7.13. O prazo de validade mínimo estabelecido para o recebimento dos medicamentos e 

insumos é que não seja inferior a dois terços (2/3) da validade estabelecida pelo fabricante. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS 

8.1. A Aquisição do objeto que trata o presente Edital ocorrerá por conta da previsão do 

Orçamento do Consórcio na seguinte dotação orçamentária: 

 

(26) 01.001.10.302.0002.2003.3390.30.00 – Material de Consumo 

2003 – Manutenção das Atividades do Hospital Regional – Licitação Registro de Preços 

Presencial 

 

(36) 01.001.10.302.0002.2004.3390.30.00 – Material de Consumo 

2004 – Custeio Hospitalar dos Recursos do MAC – Licitação Registro de Preços Presencial 

 

(69) 01.001.10.302.0038.2009.3390.30.00 – Material de Consumo 

2009 – Manutenção Despesas com COVID-19 – Licitação Registro de Preços Presencial    

8.2. As despesas relativas ao exercício seguinte correrão a conta de dotação orçamentária do 

exercício seguinte, se for o caso. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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9.1.1. Efetuar a entrega apenas após emissão da correspondente requisição.  

9.1.2. Entregar os produtos em até 15 (quinze) dias corridos, mediante e em conformidade, 

com a autorização de fornecimento, a partir da solicitação do fiscal do contrato ou pessoa 

indicada, no endereço e horário indicado. 

9.1.2.1. Os medicamentos no ato da entrega deverão ter prazo de validade não inferior 

a dois terços (2/3) de validade estabelecida pelo fabricante. 

9.1.3. Atender a solicitações do Contratante para cancelamento das solicitações de requisição, 

se houver, independentemente de motivação e sem quaisquer ônus adicionais. 

9.1.4. Providenciar imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante quanto à 

entrega do objeto. 

9.1.5. Indicar, a pedido do Contratante, telefone para contato fora dos horários normais de 

atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para casos excepcionais. 

9.1.6. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes à 

execução do contrato, por seus empregados, uma vez que inexiste, no caso, vínculo 

empregatício deles com o Contratante. 

9.1.7. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a 

terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

9.1.8. Atender às solicitações de FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, excepcionalmente, em 

regime de urgência e fora dos horários normais de funcionamento, inclusive sábados, domingos e 

feriados. 

9.1.9. Cumprir rigorosamente todas as programações e atividades do objeto deste Contrato. 

9.1.10. Substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua má execução.  

9.1.11. Fornecer os materiais de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital. 

9.1.12. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no quantitativo do objeto da licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por centro) do 

contratado. 

9.1.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato, não excluindo ou reduzindo 

dessas responsabilidades a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

9.1.14. Manter, durante a execução do contrato as mesmas condições de habilitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, o CONTRATANTE se compromete 

a: 

10.1.1. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre quaisquer irregularidades 

constatadas, solicitando a regularização das mesmas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

10.1.2. Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, após emissão da Nota Fiscal, 

devidamente atestada pelo gestor do Contrato; 

10.1.3. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias ao perfeito 

cumprimento das obrigações assumidas; 

10.1.4. Manter arquivada junto ao processo administrativo, toda a documentação referente 

ao mesmo. 
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10.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA com relação à execução do contrato; 

10.1.6. Proporcionar, no que couberem, todas as facilidades para que a CONTRATADA 

possa executar suas entregas, dentro das normas deste Contrato. 

10.1.7. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato por um representante 

devidamente designado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do presente Contrato será feito pelo 

servidor ... ... .. ... .. ... .... .. ... ..designado pelo Consorcio   . ... .. .. .. ... ... .. ... .. ... .. .. , nos 

termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, competindo-lhe tomar todas as providências, de modo a 

assegurar que este seja executado de acordo com as cláusulas avençadas. 

11.2. Nos casos em que houver necessidade de substituição do fiscal, esta se dará por meio de 

decisão do Ordenador de Despesa. 

11.2.1. Em havendo ausência justificada, o acompanhamento e a fiscalização se darão 

por servidor indicado pelo fiscal quando do seu afastamento. 

11.3. No exercício da fiscalização, o responsável pelo acompanhamento da execução do 

Contrato, poderá, a critério do Contratante, emitir relatórios circunstanciais, devidamente visitados 

pela Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital sujeitará 

a licitante vencedora às multas, consoantes no caput e §§ do Art. 86 da Lei no 8.666/93 e 

alterações posteriores, incidentes sobre o valor da Proposta Vencedora, na forma seguinte: 

12.1.1. Quanto à obrigação da assinatura do Ata de Registro de Preços no prazo 

estabelecido: 

a) Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Proposta 

Vencedora; 

b) A partir do 6° (sexto) até o limite do 10° (décimo) dia, multa de 10% (Dez por cento) 

sobre o valor da Proposta Vencedora, caracterizando-se a inexecução total da 

obrigação a partir do 11° (décimo primeiro) dia de atraso. 

12.1.2. Quanto às obrigações de solução de quaisquer problemas com os itens adquiridos: 

a) Atraso até 02 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da Proposta 

Vencedora; 

b) A partir do 3° (terceiro) até o limite do 5° (quinto) dia, multa de 4% (quatro por 

cento), sobre o valor da Proposta Vencedora, caracterizando-se a inexecução total da 

obrigação a partir do 6° (sexto) dia de atraso. 

12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no Art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução 

total ou parcial do objeto, a Administração poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à 

licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta vencedora. 

12.3. Se a Licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços 

injustificadamente, garantida prévia e ampla defesa, além da multa pecuniária, poderá, ainda, 

sofrer às seguintes penalidades: 

12.3.1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DE PEIXOTO, 
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por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem 

justificativa aceita pela Administração do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 

REGIAO DO VALE DE PEIXOTO, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a 

penalidade (02) dois anos; e 

12.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

por até 05 (cinco) anos. 

12.4. A Fornecedora que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar durante o fornecimento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

garantida prévia e ampla defesa, ficará suspensa de licitar com este Consórcio pelo prazo de até 

02 (dois) anos ou ser declarada inidônea pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se for o caso, sem 

prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 

12.5. A multa, eventualmente imposta à Fornecedora, será automaticamente descontada da fatura 

a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a Fornecedora 

não tenha nenhum valor a receber deste Consórcio, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não 

sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que 

seja inscrita na dívida ativa do Município sede do consórcio, podendo, ainda a Administração 

proceder à cobrança judicial da multa. 

12.6. As multas previstas nesta seção não eximem a Fornecedora da reparação dos eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração. 

12.7. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 

encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 

prazo. 

12.8. Serão publicadas na imprensa oficial as sanções administrativas previstas neste item e 

subitens anteriores, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

12.9. As multas previstas neste item deverão ser recolhidas, em guia própria, ou deposito em 

conta bancária indicada pelo CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO 

VALE DE PEIXOTO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS 

13.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos ao presente 

contrato, a seguir especificado: 

13.1.1. Modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse 

público, nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, respeitados os direitos da 

CONTRATADA; 

13.1.2. Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da 

Lei nº 8.666/93; 

13.1.3. Aplicação das sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

13.1.4. Fiscalização da execução do ajuste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VALIDADE E DA PUBLICAÇÃO 

14.1. O CONTRATANTE, para fins de eficácia do presente Contrato e dos eventuais termos de 

aditamentos, fará publicar na imprensa oficial, resumidamente, o seu extrato, de acordo com o 
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artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 

14.2. Os eventuais apostilamentos referentes a reajustes ordinários ou alteração de empenho 

não serão publicados, devendo apenas ser anexados ao presente instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 

15.1. O presente contrato poderá ser rescindido, por acordo entre as partes, mediante notificação 

expressa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data desejada para o encerramento, 

de conformidade com o artigo 79, II, da Lei nº 8.666/93 e atualizações. 

15.1.1. Em situações excepcionais, desde que o Contratante concorde, o prazo 

previsto no item 14.1. poderá ser diminuído. 

15.2. O presente contrato também poderá ser rescindido, por conveniência administrativa, sem 

que caiba à CONTRATADA qualquer ação ou interpelação judicial nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e atualizações. 

15.3. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme preceitua o artigo 55, IX c/c artigo 77 

da lei 8.666/93. 

15.4. No caso de rescisão administrativa ou amigável, esta deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada. 

15.5- Outros casos previstos na Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições iniciais do Contrato, inclusive quanto à documentação, ou seja, a 

obrigatoriedade de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, de acordo com o art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93 com suas alterações. 

16.2. Não haverá nenhum vínculo empregatício entre o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE 

SAUDE DA REGIAO DO VALE DE PEIXOTO e o pessoal da empresa contratada, como também 

todos e quaisquer encargos de ordem fiscal, social, trabalhista, inclusive o acidente de 

trabalho, previdenciário e tributário devidos em decorrência direta ou indireta da execução do 

presente instrumento serão de responsabilidade exclusiva da Contratada. 

16.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a exclusão do Quadro de Empregados da 

CONTRATADA, de elemento subordinado à mesma, que por ato inequívoco de insubordinação 

má conduta ou desídia, seja inconveniente ao bom desempenho dos serviços. 

16.4. A Contratada manterá, obrigatoriamente em toda a EXECUÇÃO DO CONTRATO, sua 

compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, e exigidas na Licitação. 

16.5. A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal conforme exigido neste edital, inclusive 

do recolhimento do ISSQN ao município do local da Prestação do Serviço, se for o caso, durante 

toda execução do contrato. 

16.6. A Contratada será a única responsável por danos e prejuízos que venha a causar ao 

Contratante ou a terceiros, em decorrência da execução do fornecimento dos materiais referente 

ao Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

17.1. Fica eleito o Foro da sede do Consorcio, para dirimir quaisquer questões oriundas do 
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presente contrato, que não puderem ser resolvidas pela via administrativa, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

17.2. E assim, por estarem de acordo, após lido e assinados as partes firmam o presente 

Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença de duas 

testemunhas. 

Peixoto de Azevedo-MT, ** de ************************** de 2021. 

 

PASCOAL ALBERTON 

Presidente CISVP                                                                                                                                         

Órgão Gestor 

 

 

TESTEMUNHAS: 

_________________________________                     ___________________________________                                       

NOME:            NOME:  

CPF:              CPF:     
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ANEXO IX 

 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 004/2021 

 

Modelo de Declaração de Idoneidade 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

A _________________________________________________________(razão social da 

empresa), pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 

_________________________________ estabelecida à 

______________________________________________, através de seu representante legal 

abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas 

da lei, que:   

Não se encontra inidônea para licitar ou contratar com órgão da Administração 

Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. Está apta a tomar parte do processo 

licitatório, tendo em vista não ser declarada inidônea por ato do poder Público. 

 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé. 

 

Local e data 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

RG: 

CPF: 
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ANEXO X 

 

EDITAL Nº 005/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 004/2021 

 

Modelo da Folha de Dados para Preenchimento do Contrato 

 

 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: 

Endereço: 

Nº                                                Bairro: 

Cidade:                                                               UF:                          CEP: 

Telefone: (   )                               Fax: (   )                                      E-mail: 

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATOS 

Nome Completo: 

Nacionalidade:                               Estado Civil:                             Profissão: 

RG nº                                              Órgão Expedidor:                     UF: 

CPF nº                                             Cargo que ocupa na Empresa: 

Endereço: 

Nº                                                Bairro: 

Cidade:                                                               UF:                          CEP: 

Telefone: (   )                               Fax: (   )                                      E-mail: 

 

Obs.: em caso de representante por procurador, juntar o instrumento de mandato especifico para 

assinatura do contrato. 

 

 

Local e Data 

 

 

________________________________________________________________________ 

(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 

 

 

Observação: solicitamos a gentileza de preencher este formulário em papel timbrado, e 

entrega-lo dentro do envelope 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da presente licitação. 

Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do 

contrato referente a este procedimento licitatório. A não apresentação desse formulário 

não implicará a inabilitação do proponente. 
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ANEXO XI 

 

EDITAL Nº 005/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 004/2021 

 

Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes 

(PAPEL TIMBRADO DO EMITENTE DO ATESTADO) 

 

 

 

 

A _________________________________________________________(razão social da 

empresa), CNPJ nº _______________________________________ localizada à 

_______________________, declara, em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei 

Federal nº 8.666/93, que não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos 

de sua habilitação para este certame licitatório no Consorcio Intermunicipal de Saúde da 

Região do Vale do Peixoto - CISVP– Pregão Presencial SRP nº 004/2021. 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

__________________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

RG: 

CPF: 
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ANEXO XII 

 

EDITAL Nº 005/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 004/2021 

 

 

(MODELO DE PROCURAÇÃO) 

 

 

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social da empresa com demais informações cabíveis de 

natureza legal) 

 

OUTORGADO: (nome e qualificação) 

 

OBJETO: Representar a outorgante perante o Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do 

Vale do Peixoto, no Pregão Presencial n. 004/2021. 

 

PODERES: Retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas 

de habilitação e julgamento da documentação e das propostas de preços e assinar as respectivas 

atas do certame, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar o 

direito de recursos, bem como assinar quaisquer documentos, indispensáveis ao fiel cumprimento 

do presente mandato. 

 

 

Localidade,.............de......................................de 2021. 

 

 

.................................................................................... 

(Assinatura, nome e CPF do outorgante) 

  

 

 


	7.2. Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto desta licitação, o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DE PEIXOTO pagará o preço correspondente à quantia solicitada em Reais (R$), mediante a entrega da nota fiscal, devidamente atestad...



