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1.1. OBJETO Registro de preços para aquisição de Medicamentos e 

Material Hospitalar para atender a demanda da Secretaria de Saúde, 

conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I – 

Termo de Referência parte integrante deste Edital. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2017 

 
PREÂMBULO 
 

INTERESSADO: Fundo Municipal de Saúde 

PROCESSO MUNICIPAL: 037/2017 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 

TIPO DA LICITAÇÃO: Menor Preço por Item 

OBJETO: 

Registro de preços para aquisição 
de Medicamentos e Material 
Hospitalar para atender a demanda 
da Secretaria de Saúde 

PREÇO TOTAL MÉDIO:  

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  A partir da Publicação do Edital 

ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS 

Às 08:00 h do dia 08/05/2017 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
Das 08:01 às 08:59 do dia 
08/05/2017 

SESSÃO DE LANCES Início às 09:00 h do dia 08/05/2017 

LOCAL: 

www.slicnet.com.br “Acesso 
Identificado no link – 
“Licitações”.  Para todas as 
referências de tempo será observado 
o horário de Brasília (DF). 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

Lei nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei nº. 10.520/2002 e no 
que couber os Decretos Federais 
5.450/05 e 7.892/13 
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O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA - MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 

18.457.267/0001-78 com sede administrativa na Avenida das Nações nº. 

400 – Centro, Cachoeira Dourada - Minas Gerais, CEP. 38.370-000, torna 

público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, por 

intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela 

Portaria nº. 009/2017 de 23 de fevereiro de 2017, licitação na 

modalidade, PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a 

presente licitação será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de 

julho de 2002, e subsidiariamente, no que couber pelas disposições 

contidas na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e no que couber os 

Decretos Federais 5.450/05 e 7.892/13, pelas demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie e as regras deste edital, cuja 

sessão pública de abertura e julgamento se dará em dia e horário 

designados no preâmbulo deste Edital. 

Na hipótese de não haver expediente na data de abertura das propostas 
e sessão de lances, fica o referido PREGÃO, automaticamente, 
transferido para o primeiro dia útil subsequente àquela, na mesma hora 
e local. 

O Pregão Eletrônico será realizado em Sessão Pública, por meio da 
INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e 
autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão 
Eletrônico (licitações) da SLICNET. 

O Edital e seus anexos encontram-se na sede da Prefeitura de Cachoeira 
Dourada Minas Gerais, junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, e será 
entregue a qualquer interessado, até 01 (um) dia útil antecedente a 
data prevista para a abertura ou no site 
http://cachoeiradourada.mg.gov.br/ ou pelo sitio www.slicnet.com.br no 
link “Licitações” 

1. DO OBJETO 

A presente licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo “MENOR PREÇO POR 

ITEM ”, objetivando o Registro de preços para aquisição de Medicamentos 
e Material Hospitalar para atender a demanda da Secretaria de Saúde, 
conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I – Termo de 
Referência parte integrante deste Edital. 
 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

http://cachoeiradourada.mg.gov.br/
http://www.slicnet.com.br/
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2.1. Poderão participar deste Pregão, somente Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas, conforme previsto na Lei 
Complementar 123/2006, e que seja do ramo pertinente ao seu 
objeto, legalmente constituídas e que satisfaçam as condições 
estabelecidas neste Edital, exceto nos itens com valores 
superiores a R$ 80.000,00, o qual ficarão abertos aos demais 
concorrentes.  

2.1.1. Não se aplicará a exclusividade supracitada quando não 
houver no mínimo 03 (três) fornecedores competitivos, 
enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparadas, sediadas local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas neste edital.  

2.1.2. Também não se aplicara a referida exclusividade quando os 
preços ofertados pelas ME, EPP e Equiparadas, não forem 
vantajosos para o Município de Cachoeira Dourada/MG.    

2.2. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que o município 
de Cachoeira Dourada não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório. 

2.3. A participação na licitação implica, automaticamente, na 
aceitação integral dos termos deste Edital e seus anexos e leis 
aplicáveis. 

2.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original 
ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por servidor do Município. 

2.5. O licitante deverá promover a sua inscrição diretamente no 
sitio www.slicnet.com.br “Quero me Cadastrar” e posterior 
credenciamento na Plataforma de Licitações para participar do 
pregão, até o horário fixado no edital para inscrição e 
cadastramento. 

2.5.1. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente 
a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de 
horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado do seguinte 
documento: 

a) Termo de adesão ao Sistema de Pregão Eletrônico SLICNET 
devidamente preenchido e enviado a SLICNET através do e-mail 
slicnet@racgestao.com.br, conforme modelo disponibilizado na 
área de Cadastro de Fornecedores no sitio www.slicnet.com.br;  

http://www.slicnet.com.br/
mailto:slicnet@racgestao.com.br
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2.5.2. O custo de operacionalização e  uso  do  sistema  ficará  a 
cargo  do  licitante  que pagará a  provedora do sistema de 
pregão eletrônico SLICNET, o equivalente aos custos pela 
utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante 
previsto no Termo de Adesão ao Sistema pelo Fornecedor, nos 
termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº. 10.520/2002 

2.6. É vedada a participação de empresas: 

2.6.1. Em recuperação judicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

2.6.2. Que tenha (m) sido declarada (s) inidônea (s) pela 
Administração Pública e, caso participe do processo licitatório, 
estará (ao) sujeita (s) às penalidades previstas no Art. 97, 
parágrafo único da Lei Federal 8.666/93; 

2.6.3. Que esteja reunida em consórcio ou coligação; 

2.6.4. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais 
de uma firma licitante. 

2.7. Não poderá participar direta ou indiretamente da Licitação, 
servidor dirigente da Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada, 
bem como as empresas cujos sócios, administradores, empregados, 
controladores sejam servidores da mesma. 

2.8. A observância das vedações dos itens anteriores é de inteira 
responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita 
às penalidades cabíveis. 

3. REGULAMENTO DA OPERAÇÃO DO CERTAME 

3.1. Os trabalhos serão conduzidos por pregoeiro designado 
através de Portaria pelo município de Cachoeira Dourada/MG 
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferidos para o aplicativo “Acesso a Plataforma” constante na 
página da Internet do SLICNET (www.slicnet.com.br) e terá em 
especial as seguintes atribuições: 

 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas 
ao certame;  

c) abrir as propostas de preços;  

http://www.slicnet.com.br/
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d) analisar a aceitabilidade das propostas;  

e) desclassificar propostas indicando os motivos;  

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da 
proposta do lance de menor preço;  

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro 
lugar;  

h) declarar o vencedor;  

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;  

j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;  

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e 
autorizar a contratação;  

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades 
visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.  

m) as demais previstas em lei 

 

3.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES SLICNET 

 

 3.2.1.  As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas 
deverão se cadastrar e nomear, através do Termo de Adesão, com 
firma reconhecida, operador devidamente habilitado, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais 
atos e operações no site: www.slicnet.com.br.   

3.2.2.  A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por 
meio do Sistema de Pregão Eletrônico SLICNET, a qual deverá 
manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio 
do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital.  

3.2.3.  O acesso do operador ao pregão, para efeito de 
encaminhamento de proposta de preços e lances sucessivos de 
preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia 
definição de senha privativa.  

3.2.4.  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão 
ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 
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canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da 
provedora do Sistema de Pregão Eletrônico SLICNET;  

3.2.5.  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da 
senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente 
ou por seu representante, não cabendo a provedora do Sistema de 
Pregão Eletrônico SLICNET, a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;  

3.2.6.  O credenciamento  do  fornecedor  e  de  seu  representante  
legal  junto ao  sistema  eletrônico implica a responsabilidade 
legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;  

3.3. DA PARTICIPAÇÃO  

3.3.1.  A  participação  no  Pregão  Eletrônico  se  dará  por  meio  
da  digitação  da  senha  pessoal  e intransferível do 
representante do licitante credenciado e subsequente cadastramento 
da proposta inicial de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.    

3.3.2.  Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do 
seu representante;  

3.3.3.  Qualquer duvida em relação ao acesso no sistema operacional, 
poderá ser esclarecida pelos telefones: (34) 3210-4313, (34) 
991449341, (34) 992000282 ou pelos e-mails 
slicnet@racgestao.com.br, racgestao@racgestao.com.br ou pelo sitio 
www.slicnet.com.br “contato”. 

3.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES  

 

3.4.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para 
cadastramento e encaminhamento da proposta inicial de preços, terá 
início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das 
propostas de preços  recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a 
aceitabilidade das propostas;  

3.4.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos 
fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar 
da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 

mailto:slicnet@racgestao.com.br
mailto:racgestao@racgestao.com.br
http://www.slicnet.com.br/
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imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor;  

3.4.3. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao 
menor preço registrado, desde que seja inferior ao seu último 
lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote.  

3.4.4. Não  serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo  
valor,  prevalecendo  aquele  que  for recebido e registrado em 
primeiro lugar;  

3.4.5. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão 
informados, em tempo real, do valor  de  menor preço registrado.  
O  sistema  não  identificará  o  autor  dos  lances  aos  demais 
participantes;  

3.4.6. No  caso  de  desconexão  com  o  Pregoeiro,  no  decorrer  
da  etapa  competitiva  do  Pregão Eletrônico, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua 
atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;   

3.4.7. Quando  a  desconexão  persistir  por  tempo  superior  a  
dez  minutos,  a  sessão  do  Pregão Eletrônico  poderá ser  
suspensa  e  terá  reinício  somente  após  comunicação  expressa  
aos  operadores representantes dos participantes, através de 
mensagem eletrônica na caixa de mensagem (Chat) ou e-mail 
divulgando data e hora da reabertura da sessão;  

3.4.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante 
aviso de PRORROGAÇÃO AUTOMATICA dos lances, emitido pelo sistema 
eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O 
período de tempo extra será de 02 (dois) minutos sempre que houver 
novo lance.  

     3.4.8.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições 
estabelecidas no subitem 3.4.8, a duração da prorrogação encerrar-
se-á, automaticamente, quando atingido o segundo minuto contado a 
partir do registro no sistema, do último lance que ensejar 
prorrogação 

3.4.8.2. Devido a imprevisão de tempo extra, as Empresas 
participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser 
ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderão 
resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;   
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3.4.9. O sistema informará, na ordem de classificação, todas as 
propostas, partindo da proposta de menor preço (ou melhor 
proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances.   

3.4.10. O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou 
lance de menor preço, imediatamente após o encerramento da etapa 
de lances da sessão pública.   

3.4.11. Quando  for  constatado  o  empate,  conforme  estabelece  
os  Artigos  44  e  45  da  Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e suas alterações posteriores, o pregoeiro 
aplicará os critérios para desempate em favor da microempresa ou 
empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá o pregoeiro 
ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de 
referencia definido pela administração pública.  

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 - Estatuto de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.   

Artigo  44:  Nas  licitações  será  assegurado,  como  critério  
de  desempate,  preferência  de contratação para a microempresa 
e empresas de pequeno porte.  

 §  1º Entende-se por  empate  aquelas  situações  em  que as  
propostas apresentadas  pelas microempresas  e  empresas  de  
pequeno  porte  sejam  iguais  ou  até  10%  (dez  por  cento) 
superiores à proposta mais bem classificada.   

 § 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido 
no § 1º será de 5% (cinco  

por cento) superior ao melhor preço.  

 Artigo 45: Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei 
Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma:   

 I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será  
adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

 II – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na forma do inciso  I  do  caput  deste  artigo,  
serão  convocadas  as  remanescentes  que  porventura  se  
enquadrem  na  hipótese  dos  §§  1º  e  2º  do  art.  44  desta  



 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG 
Estado de Minas Gerais 
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000 

Fone: (34) 3514-5200 - (34) 3514-5208 
compras@cachoeiradourada.mg.gov.br 

CNPJ: 18.457.267/0001-78 

  

 

 

P
ág

in
a1

1
 

Lei  Complementar,  na  ordem  classificatória, para o exercício 
do mesmo direito;  

 III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de  pequeno porte que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei 
Complementar, será realizado sorteio.  

3.4.12. OS  DOCUMENTOS  RELATIVOS  À  HABILITAÇÃO,  SOLICITADOS  NO  
ITEM  06  DESTE  EDITAL,  DEVERÃO  SER ANEXADOS EM LOCAL PRÓPRIO 
NO SISTEMA NO MOMENTO DE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA, AO QUAL FICARÁ 
MANTIDO EM SIGILO, SENDO SOMENTE LIBERADO PARA AVERIGUAÇÃO CASO O 

LICITANTE SEJA VENCEDOR.  Caso autorizado pelo pregoeiro poderão 
ser remetidos via  correio  eletrônico  para  o  e-mail 
licitacao@cahoeiradourada.mg.gov.br, no prazo máximo de até 03 
(três) horas a contar do término da sessão virtual. Posteriormente 
deverá ocorrer o encaminhamento dos originais ou cópias 
autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis para o 
recebimento dos mesmos por esta equipe, contados da data da sessão 
pública virtual, juntamente com a proposta de preços escrita, para 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA, SETOR DE LICITAÇÕES, 
AV DAS NAÇÕES, 400, CENTRO, CACHOEIRA DOURADA – MG, CEP 38370-000 

3.4.13. O  não  cumprimento  do  envio  dos  documentos  de  
habilitação  dentro  do  prazo  acima estabelecido,  acarretará  
nas  sanções  previstas  no  item  13,  deste Edital,  podendo  o 
Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 
subsequente;  

3.4.14. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou 
se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando 
a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda o Edital. Também nesta etapa o 
Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido 
preço melhor;  

3.4.15. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a 
conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado 
para a contratação;  

3.4.16. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, 
o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor 
preço.  

4. DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO 
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4.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, 
pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por 
todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances;  

4.1.1. No preenchimento da proposta eletrônica deverá, 
obrigatoriamente, constar as especificações, as marcas e os 
modelos dos produtos ofertados, de acordo com o que for solicitado 
nas especificações dos produtos para cada lote/item do anexo 01 
(um) deste edital. A não inserção  de informações  contendo  as  
especificações,  as  marcas  e  os  modelos  dos produtos, 
conforme o que for solicitado nas especificações dos produtos para 
cada item do anexo 01 (um)  deste  edital,  implicara  na  
desclassificação  da  Empresa,  face  à  ausência  de  informações 
suficientes para classificação da proposta.  

4.1.2. A Empresa não poderá ser identificada na proposta eletrônica 
de nenhuma forma, sob pena de desclassificação de sua proposta.   

4.1.3. Caso haja ausência de informações sobre os produtos ofertados 
na proposta inicial de preços, estas informações serão conferidas 
através das amostras enviadas, sendo as informações claras e 
atendendo ao edital será aceita a proposta, com exceção da falta 
de informação quanto a marca e modelo dos produtos ofertados, 
conforme o que for solicitado nos itens do anexo 01 deste edital, 
a falta desta informação implicará na desclassificação da 
proposta.  

4.1.4. Na hipótese do licitante ser microempresa ou empresa de 
pequeno porte será necessária a informação deste regime fiscal em 
campo próprio, sob pena do licitante enquadrado nesta situação não 
utilizar dos benefícios do direito de preferência para o 
desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e suas alterações posteriores.   

4.2 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações 
contidas no anexo 01 deste edital.  

5. DA PROPOSTA ESCRITA 

5.1.  A Empresa vencedora, deverá enviar à Equipe de Licitação, 
juntamente com a documentação de habilitação, a Proposta de 
preços  com os valores oferecidos após a etapa  de  lances,  e 
deverá: 
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5.1.1. Sendo 01 (uma) via impressa em papel timbrado ou editorada 
por computador, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada 
e rubricadas em todas as suas folhas pelo representante legal da 
Proponente. 

5.1.2. Indicar a razão social da proponente, endereço completo 
(rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP, UF) telefone, fax e 
endereço eletrônico (e-mail), bem como, a qualificação do 
representante da licitante, para fins de assinatura do contrato, 
quando for o caso. 

5.1.3. As especificações dos materiais cotados, em conformidade com 
as especificações do presente edital. 

5.1.4. A validade da proposta, a qual não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias, será contada da data de abertura do envelope 
“proposta”, porém caso não conste expressamente a validade da 
proposta, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias, 
conforme artigo 6º da Lei 10.520/02. 

5.1.5. Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos 
em moeda corrente nacional, utilizando apenas duas casas 
decimais após a vírgula (Lei Federal nº. 9.069/95), 
discriminando os produtos, sendo discriminados valores unitário 
e total por item, em algarismo e valor total por extenso. 

a) No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que 
incidam ou venham a incidir sobre os mesmos, tais como, despesas 
com impostos, taxas, encargos trabalhistas e previdenciários, 
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao 
cumprimento do objeto ora licitado. 

b) As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus 
anexos serão verificados quanto a erros, os quais serão 
corrigidos pelo pregoeiro da seguinte forma: 

c) Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: 
prevalecerá o valor por extenso. 

5.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos 
omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados 
como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, 
a esse ou qualquer outro título, devendo os produtos ser 
fornecidos sem ônus adicionais. 
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6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Serão exigidos das licitantes a seguinte documentação, em 
cópia autenticada ou em cópia juntamente com a apresentação dos 
originais para autenticação por servidor da administração e 
assinada, e encaminhada através de Carta de Apresentação de 
Documentação (Anexo II): 

A - Relativa à Habilitação Jurídica; 

B - Relativa à Qualificação Econômico-financeira; 

C - Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

D - Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII 
do Artigo 7º da Constituição Federal (ANEXO II) E ANEXOS; 

E – Demais documentos 

A. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

1. Documento público de identificação contendo foto (Cédula de 
Identidade, Carteira Nacional de Habilitação ou documento 
público de Identidade Profissional todos válidos na forma da 
lei). 

2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

3. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de composição da diretoria em exercício; 

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. 

OBS.: O documento de habilitação jurídica deverá expressar o objeto 
social pertinente e compatível com o objeto da licitação, quando 
especificado em seu corpo. 

B. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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1. Certidão Negativa de pedido de Falência ou Recuperação 
Judicial, expedido pelo Cartório Distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias 
corridos ou dentro do prazo de validade expresso na própria 
Certidão. 

C. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda – CNPJ; 

2. Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal da sede da licitante, apresentada mediante documento 
próprio; 

3. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 

4. Prova de regularidade perante a seguridade social (INSS), 
através de Certidão Negativa de Débito (CND); 

5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa (CNDT); 

D. Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal (ANEXO II) e 
Demais Anexos. 

E. DEMAIS DOCUMENTOS 

1. Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária/Licença de 
Funcionamento) da empresa licitante, expedido pela Vigilância 
Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei 
Federal n.º 6.360/76, Lei Federal n.º 5.991/73, Lei Federal 
n.º 9.782/99, Decreto Federal n.º 79.094/77, Decreto Federal 
n.º 74.170/74, Portaria GM/MS nº 2.814 de 29/05/98 e demais 
legislações vigentes e específicas sobre o assunto;  

2. Caso o prazo de validade do Alvará Sanitário (ou Licença 
Sanitária/Licença de Funcionamento) da empresa licitante 
esteja vencido, deverá ser apresentado o Alvará Sanitário 
vencido, sendo acompanhado do pedido de revalidação 
(protocolo) requerido até 120 (cento e vinte) dias antes do 
término de sua vigência, na forma do artigo 22º, Parágrafos 1° 
e 2° do Decreto Federal n° 74.170 de 10 de junho de 1974; ou 
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nos termos das demais legislações vigentes e específicas sobre 
o assunto. 

3. Autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedida 
pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
conforme exigido pela Lei Federal n.º 6.360/76, Decreto 
Federal n.º 79.094/77, Lei Federal n.º 9.782/99, Portaria 
GM/MS nº 2.814 de 29/05/98 e demais legislações vigentes e 
específicas sobre o assunto. Poderá ser apresentado o extrato 
do sítio eletrônico da ANVISA que conste a Situação ATIVA da 
Empresa; 

4. Quando se tratar de medicamento constante na relação do 
Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos 
a controle especial, aprovadas pela Portaria SVS/MS n.º 344 de 
12/05/98 com suas atualizações e a Portaria SVS/MS n.º 06 de 
29/01/1999, também deve ser apresentado a Autorização Especial 
de Funcionamento da empresa licitante, expedida pela ANVISA – 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária;  

5. Em caso de apresentação de extrato do Diário Oficial da União, 
deverá ser apresentado cópia legível do documento, 
autenticada, na qual deverá conter o número da Resolução que 
concede a Autorização de Funcionamento. O nome da empresa 
deverá estar destacado. 

6.2.  O Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Dourada, ou por órgão público da 
administração federal ou estadual, desde que esteja dentro do 
prazo de validade e tenham sido emitidas depois de atendidas as 
exigências relativas ao cadastramento, contidas na lei, substitui 
a apresentação dos documentos, observando o disposto nas art. 32, 
§2º - e arts.  34/36 da lei 8666/93; 

6.3. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte, somente será exigida no caso de virem a 
ser a(s) adjudicatária(s) deste certame, nos termos do art. 42 da 
Lei Complementar nº. 123/2006. 

6.4. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, no 
entanto, apresentar os documentos elencados nos subitens C.2, C.3 
e C.4 deste Edital, mesmo que apresentem alguma restrição, nos 
termos do Art., 43 da Lei Complementar nº 123/2006. 

6.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal exigida neste Edital, será (ão) assegurado(s) à(s) 
microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte adjudicatária(s) 
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deste certame o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir 
do momento em que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s), 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para 
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, 
com efeito, de certidão negativa. 

6.6. A não regularização da documentação implicará decadência do 
direito à(s) contratação (ões)/Ordem de fornecimento, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a celebrar(em) a(s) 
contratação(ões)/fornecimento, ou revogar a licitação. 

6.7. Não serão aceitos pela Comissão de Pregão quaisquer 
documentos ou propostas no sistema de pregão eletrônico, antes ou 
após os horários estabelecidos neste Edital. 

6.8. Os documentos extraídos por via INTERNET terão seus dados 
conferidos e verificados pela Equipe de Apoio perante o site 
correspondente, que deverá atestar a validade dos mesmos. 

6.9. Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com 
as exigências editalícias ou contrariar qualquer dispositivo deste 
Edital e seus anexos, o pregoeiro considerará a proponente 
inabilitada.  

6.10. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão 
a inabilitação do proponente. As certidões que não possuírem prazo 
de validade, somente serão aceitas com data de emissão não 
superior a 60 (sessenta) dias. 

7. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

7.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 
licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 
protocolar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 
para a abertura da sessão publica, devendo ao pregoeiro decidir 
sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro).  

7.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo 
licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis 
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço 
licitacao@cachoeiradourada.mg.gov.br. 

mailto:licitacao@cachoeiradourada.mg.gov.br
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7.3. Acolhida à petição contra o Edital, será designada nova data 
para a realização do certame, conforme o caso, nos termos do 
art.21, § 4º da Lei de Licitações. 

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

8.1. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela 
que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste 
Edital e seus anexos, e ofertar o MENOR PREÇO por ITEM/LOTE. 

8.2. O resultado do julgamento das propostas será disponibilizado 
aos interessados no site www.slicnet.com.br e na Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Dourada, no setor de licitações, na Avenida 
das Nações nº 400 – Centro, Cachoeira Dourada/MG, para intimação e 
conhecimento dos interessados, sendo o extrato de julgamento 
publicado nos meios de comunicação oficiais. 

9. DOS RECURSOS 

9.1. Declarada o vencedor, qualquer licitante, desde que 
motivadamente e ao final da sessão, poderá manifestar 
imediatamente a intenção de recorrer, que será registrada 
resumidamente em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 
(três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar às 
contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do término do 
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. A falta de manifestação importará a decadência do direito 
de recurso.  

9.2. O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito 
suspensivo, iniciando-se com a manifestação motivada do recorrente 
de sua intenção, que deverá ser formulado por escrito e 
protocolada junto ao setor de protocolo da Prefeitura, dirigido ao 
Pregoeiro, que o analisará e dará decisão, no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis após a apresentação das contrarrazões pelas 
demais licitantes. 

9.3. O acolhimento do recurso pelo pregoeiro ou pela autoridade 
superior importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

9.4. Acatado (s) o (s) recurso (s) pelo pregoeiro procederá à 
adjudicação do objeto à proponente vencedora.  

http://www.slicnet.com.br/
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9.5. Decidido (s) o (s) recurso (s) e constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o 
objeto à licitante vencedora.  

9.6. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á 
conhecimento aos interessados, através de comunicação por escrito 
ou via fax.  

10. DA ENTREGA E DO PAGAMENTO 

10.1. A entrega deverá ser em horário de expediente das 08:00 às 
11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, com prazo não superior a 5 
(cinco) dias, a partir do recebimento da ordem de fornecimento, na 
Secretaria Municipal de Saúde. 

10.2. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após 
atestado de conferência dos medicamentos/materiais por parte da 
secretaria solicitante e liquidação da nota fiscal, por meio de 
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.  

11. DOS RECURSOS FINACEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

11.1. Na licitação para registro de preços não é necessário 
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a 
formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme art. 
7º, §2º do Decreto Presidencial 7.892/2013 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 

a) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura da 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, no prazo de até 05 (cinco) dias, 
contados do recebimento da convocação formal, conforme o caso; 

b) Se o licitante vencedor, injustificadamente não apresentar 
situação regular no ato da feitura da nota de empenho, os 
demais licitantes serão chamados, na ordem de classificação, 
para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, 
observado que o pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto 
ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades 
constantes neste edital; 

12.2. O licitante vencedor fornecerá os objetos descritos no 
formulário de proposta, que poderá a qualquer tempo, sem aviso 
prévio, ser vistoriado por esta ADMINISTRAÇÃO, ficando a Ata de 
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Registro de Preços automaticamente rescindida se verificado 
qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais. 

12.3. O licitante vencedor deverá observar com rigor a 
pontualidade e assiduidade na entrega do objeto deste edital, 
ficando sujeito à multa em caso de descumprimento. 

12.4. O descumprimento de qualquer das obrigações o licitante 
vencedor implicará na imediata rescisão da ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, mediante simples notificação o mesmo, bem como aplicação 
da multa correspondente. 

12.5. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a ser firmada observará a minuta 
do anexo V deste edital 

12.6. A validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 12 (doze) 
meses conforme inciso III, do parágrafo 15, da Lei Federal 
8.666/93. 

12.7. A existência de preços registrados não obriga a 
administração a contratar, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições. 

13. DAS PENALIDADES  

13.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não celebrar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 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 na execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das 
demais cominações legais. 

13.2. O atraso injustificado na execução da ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, sujeitará o contratado a multa de mora, no valor de 2% 
(dois por cento) ao dia sobre o valor do contrato, sem prejuízo 
das demais sanções. A multa será descontada dos pagamentos, ou 
ainda, se for o caso pela inexecução total ou parcial do contrato, 
cobrado judicialmente. 

13.3. Pela inexecução total ou parcial ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a 
administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à 
proponente vencedora as seguintes sanções: 
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a) Advertência pelo atraso injustificado na entrega dos 
materiais;  

b) Multa na forma prevista no item 13.2; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimentos de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo tempo que perdurar os motivos da 
punição, ou até que seja promovida a reabilitação da 
contratada concedida quando o contratado ressarcir a 
administração pelos prejuízos resultantes e quando decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva da 
Administração, após facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vista; 

f) As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” deste item 
poderão ser aplicadas juntamente com da alínea “b”, facultada 
a defesa previa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis. 

g) As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do artigo anterior 
poderão ser aplicadas as empresas ou profissionais que, em 
razão dos contratos regido por esta Lei: 

1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem por 
meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os 
objetivos da licitação; 

3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

14. DA HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Após a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro, e 
a vista do relatório de julgamento, o Prefeito Municipal de 
Cachoeira Dourada efetivará juízo de conveniência acerca do 
procedimento licitatório, podendo homologar o certame, ou se for o 
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caso, mediante decisão fundamentada poderá revogar ou anular a 
licitação; 

14.2. A decisão da autoridade competente será afixada nos mesmos 
meios de publicação do Edital. 

14.3. A recusa injustificada do adjudicatário em fornecer os 
produtos no prazo estipulado pela administração caracteriza 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes 
remanescentes que se negarem a aceitar a contratação.  

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

15.1. É facultada ao pregoeiro ou a Autoridade Superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
no ato da sessão pública. 

15.2. Fica assegurado ao Prefeito Municipal mediante justificativa 
motivada o direito de, a qualquer tempo e no interesse da 
Administração, anular a presente licitação ou revogar no todo ou 
em parte.  

15.3. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação.  

15.4. Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência 
da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro.  

15.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo 
ou em parte do objeto ora licitado, sem expressa anuência do 
município contratante.  

15.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus 
anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada. 

15.7. 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:  
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15.7.1. Exigências formais não essenciais são aquelas cujo 
descumprimento não acarrete irregularidade no procedimento, em 
termos de processualização, bem como, não importem em vantagem a 
um ou mais licitantes em detrimento dos demais.  

15.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato 
ou instrumento equivalente.  

15.9. A Administração poderá, até a assinatura da ordem de 
fornecimento, inabilitar licitante, por despacho fundamentado, sem 
direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou 
circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que 
desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e 
econômico-financeira e a regularidade fiscal da Licitante. Neste 
caso, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, restabelecendo a sessão para negociar 
diretamente com a Proponente melhor classificada e posterior 
solicitação de seus “Documentos de Habilitação”, sendo declarada 
vencedora e a ela será adjudicado os objetos deste Pregão, podendo 
apresentar o(s) documento(s) que vencer (em) seu prazo de validade 
após o julgamento da licitação. 

15.10. É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do 
processo na Comissão Permanente de Licitações desta Prefeitura no 
sitio www.slicnet.com.br.  

15.11. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, 
elege-se como foro competente o de Capinópolis - Estado de Minas 
Gerais, com exclusão de qualquer outro.  

 
 

 

Cachoeira Dourada - Minas Gerais, 23 de fevereiro de 2017. 

 

__________________________ 
Susy Marins  de Oliveira 

Pregoeira 
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ANEXO I 

PREGÃO ELETRONICO 002/2017 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. Registro de preços para aquisição de Medicamentos e Material 

Hospitalar para atender a demanda da Secretaria de Saúde e 

especificações abaixo: 

1.2. Quando se tratar de medicamentos, a aferição dos preços se 

dará a partir da Tabela da CMED – ANVISA (atualizada). Os 

medicamentos em que forem obrigatórios a incidência do CAP 

(resolução nº 3 de 2011 – CMED), serão vendidos para o 

Município, pelo valor Máximo do Preço de Venda ao Governo 

(PMVG). Os demais medicamentos serão vendidos para o Ente 

público pelo valor máximo do preço de Fábrica – PF – (Preços De 

Medicamentos para Compras Públicas). Tudo conforme a resolução 

nº 3 de 2011 da Câmara de Regulamento do Mercado de Medicamento 

(CMED) e o comunicado nº 06 de 2013 da CMED. 

Item Descrição Unidade  Quant. 

1 
Abaixador de língua descartável de madeira. Formato 
convencional liso. Pacote com 100 unidades. 

Pacote 400 

2 
Abraçadeira em nylon 6,6, cumprimento 102 mm, largura 
2,5mm, e até 20 mm de diâmetro de amarração - cx c/ 
100uni. 

Caixa 6 

3 

Agulha Nano para aplicação de insulina com caneta, 32G 
5/32" (4mm x 0,23mm), agulha com bisel pentafacetado, não 
tóxico, não apirogênico, livre de látex, esterilizado por 
Cobalto 60, caixa com 100 agulhas estéreis. 

Caixa 13 

4 

Agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizada, 
13x4,5mm, haste de aço inoxidável com ponta em bisel 
trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector 
padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, 
protetor plástico, embalagem individual, com abertura 
asséptica. Deverá constar externamente dado de 
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de 
validade, número do lote, registro no M.S - cx c/ 100uni 

Caixa 50 
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5 

Agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizada, 
20x5,5mm, haste de aço inoxidável com ponta em bisel 
trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector 
padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, 
protetor plástico, embalagem individual, com abertura 
asséptica. Deverá constar externamente dado de 
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de 
validade, número do lote, registro no M.S - cx c/ 100uni 

Caixa 20 

6 

Agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizada, 
25x60mm, haste de aço inoxidável com ponta em bisel 
trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector 
padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, 
protetor plástico, embalagem individual, com abertura 
asséptica. Deverá constar externamente dado de 
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de 
validade, número do lote, registro no M.S - cx c/ 100uni 

Caixa 10 

7 

Agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizada, 
25x7mm, haste de aço inoxidável com ponta em bisel 
trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector 
padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, 
protetor plástico, embalagem individual, com abertura 
asséptica. Deverá constar externamente dado de 
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de 
validade, número do lote, registro no M.S - cx c/ 100uni 

Caixa 200 

8 

Agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizada, 
25x8mm, haste de aço inoxidável com ponta em bisel 
trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector 
padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, 
protetor plástico, embalagem individual, com abertura 
asséptica. Deverá constar externamente dado de 
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de 
validade, número do lote, registro no M.S - cx c/ 100uni. 

Caixa 200 

9 

Agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizada, 
40x12mm, haste de aço inoxidável com ponta em bisel 
trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector 
padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, 
protetor plástico, embalagem individual, com abertura 
asséptica. Deverá constar externamente dado de 
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de 
validade, número do lote, registro no M.S - cx c/ 100uni. 

Caixa 50 

10 
Álcool Etílico, hidratado, 70%, Líquido,  1000ml,  caixa 
c/ 12 unidades 

Caixa 50 

11 Álcool Etílico, hidratado, 70%, Gel, GALÃO 5 LITROS Galão 10 

12 

Algodão hidrófilo não estéril -  Descriçao: em manta fina 
uniforme, com fibras de algodão 100%, com camadas 
sobrepostas formando mantas com espessura uniforme entre 
1;1,5 cm e regularmente compacto, de aspecto homogêneo e 
macio, cor branca (80% branco), total absorvência, 
inodoro, isento de impurezas, substancias gordurosas, 
amido dextrina, corante e alvejante; - Apresentaçao: 
pacote com 500 g, enrolado em papel apropriado em toda a 
sua extensão, medindo aproximadamente 22 cm de largura, 
com dados de identificação e procedência, data de 
fabricação e validade, embalado em saco plástico 
individual 

Rolo 100 
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13 

Almotolia de plástico bico reto, capacidade para 250ml, 
composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; 
confeccionada inteiramente em plástico apropriado, 
resistente, flexível, bisnaga inteiriça, nitidamente 
transparente, com paredes uniformes na cor branca. 

Unid 10 

14 

Anti-septico, DERGEMANTE, a base de polivinil pirrolidona-
iodo a 10% ( 1% de iodo ativo ), lauril-eter sulfato de 
sódio, agentes emolientes, umectantes, lubrificantes q. s. 
p., embalado em frasco plastico, de cor escura, com 
1.000ml. ** devera constar na embalagem do produto, 
individualmente, o nome, a data de fabricação, a validade 
do mesmo e o número do lote. 

Frasco 30 

15 Aparelho para glicemia capilar  Unid 5 

16 

Atadura de algodão ortopédico – medindo: 10cm x 1.80m cm 
de largura, em fibra de algodão, com relativa 
impermeabilidade e em cor natural, embalado em plástico 
atóxico e/ou papel embalagem constando dados de 
identificação: apresentação conforme dec. lei 79094/77 em 
rolo com peso liquido 420 GR - pct c/ 12uni. 

Pacote 20 

17 

Atadura de algodão ortopédico – medindo: 20cmx1.80 cm de 
largura, em fibra de algodão, com relativa 
impermeabilidade e em cor natural, embalado em plástico 
atóxico e/ou papel embalagem constando dados de 
identificação: apresentação conforme dec. lei 79094/77 em 
rolo com peso liquido 420 GR - pct c/ 12uni.. 

Pacote 20 

18 

Atadura de crepe 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento, 
cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodão 
cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada 
uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, 
embalada individualmente por maquina automática, constando 
externamente os dados de identificação e procedência. - 
pct c/ 12uni. 

Pacote 300 

19 

Atadura de crepe 20 cm de largura x 4,5 m de comprimento, 
cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodão 
cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada 
uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, 
embalada individualmente por maquina automática, constando 
externamente os dados de identificação e procedência. - 
pct c/ 12uni 

Pacote 350 

20 

Atadura de Crepe de 15cm de largura por 4,5m de 
comprimento, contendo 13 fios/cm2, confeccionada em 
algodão cru ou componente sintético, bordas com acabamento 
que impeça o desfiamento, elasticidade adequada, enrolada 
uniformemente de forma contínua e cilíndrica, não estéril. 
Embalagem individual e com dados de identificação, 
procedência, data e tipo de esterilização, número do lote, 
registro M.S. - pct c/ 12uni. 

Pacote 300 

21 

Atadura gessada atóxica - de medidas aproximadas de 10cm x 
3m, confeccionada em gaze estabilizada, lateral de corte 
sinuoso, impregnada com gesso coloidal, , embalagem 
individual em plástico atóxico,caixa c/ 20 unid. 

Caixa 4 

22 
Atadura gessada atóxica - de medidas aproximadas de 20cm x 
4m, confeccionada em gaze estabilizada, lateral de corte 
sinuoso, impregnada com gesso coloidal, , embalagem 

Caixa 4 
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individual em plástico atóxico,caixa c/ 20uni 

23 Bandeja de inox 28x16 cm Unid 2 

24 Bandeja de inox 30x20x4 Unid 2 

25 

Bolsa coletora de urina, sistema fechado, com válvula 
anti-refluxo, pinça clampeadora, estéril, descartável, 
escala de leitura de pequenos e grandes volumes, tubo 
transparente, com sítio para coleta de amostra, conector 
cônico com protetor, tampa protetora da ponteira do tubo 
p/ drenagem do material na porção inferior da bolsa e alça 
para fixação no leito. Embalagem individual, com abertura 
asséptica, contendo externamente dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, validade, 
número de lote e registro M.S. 

Unid 40 

26 

Bolsa para colostomia e flange, opaca, 38mm confeccionada 
em plástico macio, silencioso - anti-odor - hipoalergenica 
- de formato anatômico - provida de aro de encaixe a 
flange de sua respectiva placa- embalagem devera conter 
externamente dados de rotulagem conforme portaria m.s. 

Unid 5 

27 

Bolsa para colostomia e flange, opaca, 45mm confeccionada 
em plástico macio, silencioso - anti-odor - hipoalergenica 
- de formato anatômico - provida de aro de encaixe a 
flange de sua respectiva placa- embalagem devera conter 
externamente dados de rotulagem conforme portaria m.s. 

Unid 5 

28 

Bolsa para colostomia e flange, opaca, 64mm confeccionada 
em plástico macio, silencioso - anti-odor - hipoalergenica 
- de formato anatômico - provida de aro de encaixe a 
flange de sua respectiva placa- embalagem devera conter 
externamente dados de rotulagem conforme portaria m.s. 

unid 20 

29 Bolsa térmica em gel  Unid 5 

30 
Cabo para bisturi, nº 03 - em aço inoxidável - embalagem 
individual, com dados de identificação e procedência, data 
de fabricação - registro no ministério da saúde 

Unid 5 

31 
Caixa para instrumental cirúrgico -  em aço inox, 
retangular, (18x3x8)cm, com tampa. 

Unid 3 

32 
Caixa para instrumental cirúrgico -  em aço inox, 
retangular, (20x5x10)cm, com tampa. 

Unid 3 

33 

Cateter nasal para oxigênio nº 4, descartável, estéril, 
confeccionado em polivinil ou material compatível a sua 
finalidade, transparente, atóxico e flexível.  com 
extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de 
rebarbas ou saliências, dotada de orifícios.  a 
extremidade distal deverá apresentar conector que se 
adapte ao tubo condutor de oxigênio.  o comprimento do 
catéter deverá ser de aproximadamente 40 cm. 

Unid 5 

34 

Cateter nasal para oxigênio nº 6, descartável, estéril, 
confeccionado em polivinil ou material compatível a sua 
finalidade, transparente, atóxico e flexível.  com 
extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de 
rebarbas ou saliências, dotada de orifícios.  a 
extremidade distal deverá apresentar conector que se 
adapte ao tubo condutor de oxigênio.  o comprimento do 

Unid 5 
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catéter deverá ser de aproximadamente 40 cm. 

35 

Cateter nasal para oxigênio nº 8, descartável, estéril, 
confeccionado em polivinil ou material compatível a sua 
finalidade, transparente, atóxico e flexível.  com 
extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de 
rebarbas ou saliências, dotada de orifícios.  a 
extremidade distal deverá apresentar conector que se 
adapte ao tubo condutor de oxigênio.  o comprimento do 
catéter deverá ser de aproximadamente 40 cm. 

Unid 5 

36 

Cateter nasal para oxigênio nº10, descartável, estéril, 
confeccionado em polivinil ou material compatível a sua 
finalidade, transparente, atóxico e flexível.  com 
extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de 
rebarbas ou saliências, dotada de orifícios.  a 
extremidade distal deverá apresentar conector que se 
adapte ao tubo condutor de oxigênio.  o comprimento do 
catéter deverá ser de aproximadamente 40 cm. 

Unid 5 

37 

Cateter nasal para oxigênio tipo óculos descartável, 
estéril, confeccionado em polivinil atóxico, contendo em 
sua extremidade um dispositivo de silicone (dois dentes de 
garfo) que se adapta às narinas, com fixação sobre as 
orelhas como óculos embalados separadamente  (adulto) 

Unid 400 

38 

Cateter nasal para oxigênio tipo óculos descartável, 
estéril, confeccionado em polivinil atóxico, contendo em 
sua extremidade um dispositivo de silicone (dois dentes de 
garfo) que se adapta às narinas, com fixação sobre as 
orelhas como óculos embalados separadamente  (infantil) 

Unid 100 

39 

Cateter periférico de uso único nº 20, 
descartávelconfeccionado em polímero radiopaco, indicado 
em terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 
horas na veia. constituído de agulha siliconizada com 
bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em polímero fep 
radiopaco siliconizado flex,protetor do conjunto 
agulha/cateter, conector luer lock codifica-do em cores, 
câmara de refluxo em plastico transparente e trama da ca-
mara de refluxo com micro-estrias, embalados em caixa com 
100 unidades. 

Caixa 5 

40 

Cateter periférico de uso único nº 22, descartável 
confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia 
intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na 
veia. constituído de agulha siliconizada com bisel bi-
angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco 
siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, 
conector luer lock codifica-do em cores, câmara de refluxo 
em plastico transparente e trama da ca-mara de refluxo com 
micro-estrias, embalados em caixa com 100 unidades. 

Caixa 15 
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41 

Cateter periférico de uso único nº 24, descartável 
confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia 
intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na 
veia. constituído de agulha siliconizada com bisel bi-
angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco 
siliconizado flex,protetor do conjunto agulha/cateter, 
conector luer lock codifica-do em cores, câmara de refluxo 
em plastico transparente e tramada ca-mara de refluxo com 
micro-estrias.,embalados em caixa com 100 unidades. 

Caixa 30 

42 
Coletor de material perfurocortante 20 Litros , caixa com 
10 unidades 

Caixa 50 

43 Coletor de urina adulto descartável 2000 mL com corda.  Pacote 1 

44 

Coletor de urina sistema aberto - adulto (tipo garrafa), 
graduação a partir de 100 ml, com tubo de drenagem, 
conector p/dispositivo de incontinência, ampola 
(reservatório) 1200ml, alça p/fixação. 

Unid 3 

45 

Compressa cirúrgica - em tecido 100% algodão, absorvente, 
gramatura minima35g/m2, uso cirúrgico, com 4 camadas 
sobrepostas, cor branca, alça de apoio medindo no mínimo 
18cm, bordas devidamente acabadas com cantos arredondados, 
com linha radiopaca, medindo 50cm x 45cm, reutilizável, 
estéril.Pacote com 50 unidades.  

Pacote 3 

46 

Compressa de gazes hidrófila, com as seguintes 
características: - 100% algodão, alta absorção, sem 
mistura de fibras. - dimensões: 7,5 x 7,5 cm quando 
fechada - 15 x 30 cm quando aberta - com 13 fios cm2, 
montada com 5 dobras e 8 camadas - isenta de amido ou 
alvejante óptico - atóxico apirogênica, sem substâncias 
alergênicas, não estéril - livre de impurezas, fios 
soltos, manchas ou dobras irregulares - sem elemento 
radiopaco - acondicionada em pacote com 500 compressas. 

Pacote 800 

47 

Conjunto adulto para inalação c/ máscara, extensor, 
conector verde para ar comprimido 9/16, embalado 
individualmente e desmontável, atóxico, fácil 
esterilização”. 

Unid 100 

48 

Conjunto infantil para inalação c/ máscara, extensor, 
conector verde para ar comprimido 9/16, embalado 
individualmente e desmontável, atóxico, fácil 
esterilização”. 

Unid 50 

49 

Curativo redondo, antisséptico, branco, para uso após 
coleta de sangue e aplicação de injeções, com almofada 
absorvente que estanca a saída de sangue, caixa com 500 
unidades 

caixa 50 

50 

Detergente desincrostante enzimático, liquido neutro, a 
base de proteinase, amilase e lipase, para descontaminaçao 
de instrumental cirúrgico. embalagem: bombona com 05 
litros, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e registro ou notificação na 
Anvisa/ms. 

Frasco 24 

51 

Equipo p/ soro macrogota para soro flexível com injetor 
lateral superior em Y, constituído de ponta p/ ampola 
plástica, câmara macrogota, tubo conector e adapta a 
doluer de alta precisão embalado individual e esterilizado 
a gás de óxido de etileno em grau cirúrgico. 

Unid 5000 
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52 
Escova ginecológica para uso em preventivos, pacote com 
100 unidades 

Pacote 10 

53 

Esparadrapo 10x4, 5m impermeável - Fita adesiva de tecido 
de algodão contendo em um dos lados tinta branca a base de 
nitrocelulose e camada anti-aderente, e do outro lado 
adesivo sensível a pressão a base de borracha natural. 
Produto indicado para uso geral e para prender ataduras e 
compressas em ferimentos( Com amostra ). 

Rolo 600 

54 
Espátula de ayre em madeira para coleta de exame 
ginecológico. Pacote com 600 unidades 

Pacote 5 

55 

Especulo vaginal grande, estéril, atóxico e apirogênico, 
esterilizado a óxido de etileno, produto de uso único, 
embalado individualmente em plástico, constando 
externamente os dados de identificação e procedência, data 
de fabricação e valide, nr. do lote e registro no MS. 

Unid 150 

56 

Especulo vaginal médio, estéril, atóxico e apirogênico, 
esterilizado a óxido de etileno, produto de uso único, 
embalado individualmente em plástico, constando 
externamente os dados de identificação e procedência, data 
de fabricação e valide, nr. do lote e registro no MS. 

Unid 500 

57 

Especulo vaginal pequeno, estéril, atóxico e apirogênico, 
esterilizado a óxido de etileno, produto de uso único, 
embalado individualmente em plástico, constando 
externamente os dados de identificação e procedência, data 
de fabricação e valide, nr. do lote e registro no MS. 

Unid 300 

58 
Éter sulfúrico a 50%, Frasco com 1000 mL, contendo dados 
de identificação, numero de lote, validade. 

Frasco 4 

59 Filme para RX 18x24 – caixa  c/ 100 unidades Caixa 6 

60 Filme para RX 24x30 – caixa c/ 100 unidades Caixa 6 

61 Filme para RX 30x40 – caixa c/ 100 unidades Caixa 4 

62 Filme para RX 35x35 – caixa c/ 100 unidades Caixa 4 

63 

Fio cirúrgico p/ suturas, cat gut, absorvível, n° 3.0, 
medindo 70 cm de comprimento, com agulha meio círculo, 
cilíndrica de 2,0 cm. acondicionado em envelope com meio 
adequado a conservação do fio. estéril, descartável. ** 
cada envelope equivale a uma peça. Caixa com 24 unidades 

Caixa 10 

64 

Fio cirúrgico p/ suturas, cat gut, absorvível, n° 4.0, 
medindo 70 cm de comprimento, com agulha meio círculo, 
cilíndrica de 2,0 cm. acondicionado em envelope com meio 
adequado a conservação do fio. estéril, descartável. ** 
cada envelope equivale a uma peça. Caixa com 24 unidades 

Caixa 10 

65 
Fio de sutura nylon - monofilamento preto, não absorvível, 
45cm de comprimento, numero 0, agulha 3/8 circulo, 
triangular 2,4cm 

Caixa 2 

66 
Fio de sutura nylon - monofilamento preto, não absorvível, 
45cm de comprimento, numero 2.0, agulha 3/8 circulo, 
triangular 2,4cm 

Caixa 5 

67 
Fio de sutura nylon - monofilamento preto, não absorvível, 
45cm de comprimento, numero 3-0, agulha 3/8 circulo, 
triangular 2,4cm. 

Caixa 15 

68 
Fio de sutura nylon - monofilamento preto, não absorvível, 
45cm de comprimento, numero 4-0, agulha 3/8 circulo, 
triangular 2,4cm. 

Caixa 15 
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69 
Fio de sutura nylon - monofilamento preto, não absorvível, 
45cm de comprimento, numero 5-0, agulha 3/8 circulo, 
triangular 2,4cm 

Caixa 5 

70 
Fio de sutura nylon - monofilamento preto, não absorvível, 
45cm de comprimento, numero 6-0, agulha 3/8 circulo, 
triangular 2,4cm. 

Caixa 5 

71 Fita autoclave zebrada 19mm x 30m – caixa c/ 50 unidades Caixa 6 

72 
Fita micropore branco 25mmx10m capa/carretel ( fita 
hipoalergenica tradicional) 

Rolo 30 

73 
Tiras reagentes para medição de glicemia capilar – Caixa 
c/ 50 unidades 

Caixa 200 

74 
Fixador citológico (composição: propilamoglicol + álcool 
absoluto para lamina de preventivos). 

Frasco 5 

75 
Fixador para filmes liquido concentrado para preparar 20 
litros de solução   

Galão 9 

76 Formol solução 10% - frasco 1 litro Frasco 6 

77 Frasco   para alimentação 300 ml Unid 30 

78 Garrote fino  – metro Metro 50 

79 
Garrote grosso Siliconizado Transparante(na cor Branca)– 
metro 

Metro 50 

80 

GEL PARA ULTRASOM NEUTRO COM BOA CONDUTIBILIDADE, INODORO, 
HIDROSSOLÚVEL, 
HIPOALERGICO, ATOXICO, DESTINADO PARA USO EXTERNO COMO 
MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA. 
APRESENTAÇÃO: GALÃO 5 LITROS 

Galão 12 

81 Gorro descartável branco – caixa c/ 100 unidades Caixa 2 

82 

Cabo em metal 2.5V para Laringoscópio Convencional Médio -  
Cabo em metal à prova de ferrugem, leve e resistente 
Cabo com superfície recartilhada, melhor aderência e 
segurança 
Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria 
recarregável 
Alimentação por pilhas alcalinas ou bateria recarregável 
Esterilizável e autoclavável 
- Tamanho: Médio. 
Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. 

unid 1 

83 
Lâmina Laringoscópio Convencional Standard Macintosh Curva 
nº 2, autoclávaveis e acompanha lâmpada 

unid 2 

84 
Lâmina Laringoscópio Convencional Standard Macintosh Curva 
nº 3, autoclávaveis e acompanha lâmpada 

unid 2 

85 
Lâmina Laringoscópio Convencional Standard Macintosh Curva 
nº 4, autoclávaveis e acompanha lâmpada 

unid 2 

86 
Lâmina de bisturi de aço carbono n° 11, descartável, 
esterilizada com raio gama, uso único, com registro no 
M.S. caixa com 200 unidades 

Caixa 4 

87 
Lâmina de bisturi de aço carbono n° 15, descartável, 
esterilizada com raio gama, uso único, com registro no 
M.S. caixa com 200 unidades 

Caixa 8 

88 
Lâmina de bisturi de aço carbono n° 20, descartável, 
esterilizada com raio gama, uso único, com registro no 
M.S, caixa com 200 unidades 

Caixa 10 

89 
Lâmina de bisturi de aço carbono n° 23, descartável, 
esterilizada com raio gama, uso único, com registro no 

Caixa 5 



 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG 
Estado de Minas Gerais 
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000 

Fone: (34) 3514-5200 - (34) 3514-5208 
compras@cachoeiradourada.mg.gov.br 

CNPJ: 18.457.267/0001-78 

  

 

 

P
ág

in
a3

2
 

M.S, caixa com 200 unidades 

90 
Lamina para microscopio fosca caixa com 100 unid  - Lamina 
para microscopia 26.0x76.0mm espessura 1.0 a 1.2mm fosca 
sem lapidar  

Caixa 30 

91 

Luva cirúrgica - em látex natural, com textura uniforme 
sem falhas, sem lubrificação, com alta sensibilidade tátil 
boa flexibilidade e resistência, com punho extra longo 
reforçado e com, com acabamento no punho de formato 
anatômico, nº 7, esterilizada por raio gama, embalada aos 
pares em dois envelopes, em papel grau cirúrgico – caixa 
c/ 200 pares  

Caixa 2 

92 

Luva cirúrgica - em látex natural, com textura uniforme 
sem falhas, sem lubrificação, com alta sensibilidade tátil 
boa flexibilidade e resistência, com punho extra longo 
reforçado e com, com acabamento no punho de formato 
anatômico, nº 7,5 esterilizada por raio gama, embalada aos 
pares em dois envelopes, em papel grau cirúrgico – caixa 
c/ 200 pares. 

Caixa 3 

93 

Luva cirúrgica - em látex natural, com textura uniforme 
sem falhas, sem lubrificação, com alta sensibilidade tátil 
boa flexibilidade e resistência, com punho extra longo 
reforçado e com, com acabamento no punho de formato 
anatômico, nº 8, esterilizada por raio gama, embalada aos 
pares em dois envelopes, em papel grau cirúrgico – caixa 
c/ 200 pares 

Caixa 4 

94 

Luva cirúrgica - em látex natural, com textura uniforme 
sem falhas, sem lubrificação, com alta sensibilidade tátil 
boa flexibilidade e resistência, com punho extra longo 
reforçado e com, com acabamento no punho de formato 
anatômico, nº 8,5, esterilizada por raio gama, embalada 
aos pares em dois envelopes, em papel grau cirúrgico – 
caixa c/ 200 pares  

Caixa 1 

95 
Luva de procedimento tamanho grande,  constando os dados 
de identificação, procedência, nr. do lote, data de 
fabricação e validade, caixa c/ 100. 

Caixa 100 

96 
Luva de procedimento tamanho médio,  constando os dados de 
identificação, procedência, nr. do lote, data de 
fabricação e validade, caixa c/ 100. 

Caixa 600 

97 
Luva de procedimento tamanho pequeno,, constando os dados 
de identificação, procedência, nr. do lote, data de 
fabricação e validade, caixa c/ 100. 

Caixa 400 

98 
Mascara descartável com elástico branca tripla, pacote com 
100 unidades 

pacote 20 

99 Mascara de oxigênio Venturi ADULTO com Dispositivo Unidade 10 

100 
Micro lanceta para lancetador - ponta triangular para 
punção indolor, atóxica e apirogência, esterilizado por 
radiação gama  – caixa c/ 100 unidades .  validade 5 anos. 

Caixa 150 
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101 

Papel grau cirúrgico 12x100 – rolo simples,descartáveis, 
para esterilização, com prega, atóxico, confeccionado com 
uma face em papel grau cirúrgico branco e outra 
transparente, com controle de porosidade, para 
acondicionar material a ser esterilizado pelo processo de 
autoclave a vapor ou óxido de etileno.resistente a alta 
temperatura, manuseio e perfuração. isento de microfuros, 
e com indicador termossensível impresso no papel. 

Rolo 30 

102 

Parafina fisioterápica para uso externo, composto de 
hidrocarbonetos alifáticos saturados, mistura de 
hidrocarbonetos parafínicos com baixo percentual de 
hidrocarboneto, poliaromático, com essência de eucalipto, 
com P.F. 49 a 52ºC - pacote com 1 Kg 

Kilo 5 

103 Pinça anatômica 14cm, em aço inox - dissecção  Unid 10 

104 Pinça anatomica dente de rato 20 cm  - reta  Unid 10 

105 
Pinça anatômica dissecção c/ serrilha  em aço inox 14,5cm 
– reta 

Unid 10 

106 Pinça dente de rato 14,5 cm 1x2 dentes - reta  Unid 10 

107 Pinça hemostática curva 14cm em aço inox Unid 10 

108 Pinça hemostática reta 14cm em inox Unid 10 

109 Pinça Kelly – curva c/ serrilha 14 cm Unid 10 

110 Pinça Kelly 14cm – reta c/ serilha Unid 10 

111 Pinça kocher 14cm – reta 1x2 dentes Unid 8 

112 
Porta-agulha - em aço inox, com forma delicada, com o 
comprimento de 15cm, acabamento em videa. 

Unid 2 

113 
Povidine- tópico - polivinilpirrolidona iodo anti-séptico 
de amplo espectro para pele e mucosa, frasco de 1000ml 

Frasco 40 

114 
Revelador para filmes, liquido concentrado para preparar 
20 litros de solução  

Galão 10 

115 
Saco plástico leitoso para lixo – 60 litros – 60x70 – pct 
c/ 100 unidades 

Pacote 60 

116 
Saco plastico transparente 15 cm X 20 cm para seladora - 
pct com 250 unidades Pacote 20 

117 
Saco plastico transparente 20 cm X 30 cm para seladora - 
pct com 250 unidades Pacote 12 

118 
Saco plastico transparente 25 cm X 35 cm para seladora - 
pct com 250 unidades Pacote 12 

119 Eletrodos para monitorização cardícaca Unid 200 

120 

Escalpe descartável c/ adaptador luer, c/ tubo em vinil 
flexível c/ 12 polegadas de comprimento, agulha 21G 
(calibre 6), asas flexíveis de cor   azul claro, embalagem 
unitária c/ frente plástica e verso em papel c/ abertura 
em pétala e reembalado em caixa c/ 100 unidades, 
esterilizado a óxido de etileno. 

Caixa 3 

121 

Escalpe descartável c/ adaptador luer, c/ tubo em vinil 
flexível c/ 12 polegadas de comprimento, agulha 23G 
(calibre 6), asas flexíveis de cor   azul claro, embalagem 
unitária c/ frente plástica e verso em papel c/ abertura 
em pétala e reembalado em cx c/ 100 unidades, esterilizado 
a óxido de etileno.  

Caixa 100 
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122 

Escalpe descartável c/ adaptador luer, c/ tubo em vinil 
flexível c/ 12 polegadas de comprimento, agulha 25G 
(calibre 6), asas flexíveis de cor   azul claro, embalagem 
unitária c/ frente plástica e verso em papel c/ abertura 
em pétala e reembalado em cx c/ 100 unidades, esterilizado 
a óxido de etileno. 

Caixa 80 

123 

Escalpe descartável c/ adaptador luer, c/ tubo em vinil 
flexível c/ 12 polegadas de comprimento, agulha 27G 
(calibre 6), asas flexíveis de cor   azul claro, embalagem 
unitária c/ frente plástica e verso em papel c/ abertura 
em pétala e reembalado em cx c/ 100 unidades, esterilizado 
a óxido de etileno. 

Caixa 10 

124 

Seringa descartável para insulina com agulha 
acoplada,Tamanho: 1 ML com agulha 30G 5/16 (8mm x 0,30 
mm), Esterilizado por óxido de Etileno, atóxicas, 
apirogenicas, de uso único, escala com intervalo de 2 em 2 
unidades, caixa com 100 unidades 

caixa 50 

125 

Seringa descartável, c/ capacidade p/ 03 mL, bico luer, s/ 
agulha, confeccionado em plástico apropriado, uso único, 
composta de 3 partes, c/ borracha no embolo p/ proteção, 
esterilizada a gás de óxido de etileno , embalada 
individualmente em invólucro apropriado,contendo 
externamente os dados de identificação, procedência, 
marca, tipo de esterilização, data de validade, nr. de 
lote, responsável técnico e registro no Ministério da 
Saúde – cx c/ 900 unidades 

Caixa 8 

126 

Seringa descartável, c/ capacidade p/ 05 mL, bico luer, s/ 
agulha, confeccionado em plástico apropriado, uso único, 
composta de 3 partes, c/ borracha no embolo p/ proteção, 
esterilizada a gás de óxido de etileno , embalada 
individualmente em invólucro apropriado,contendo 
externamente os dados de identificação, procedência, 
marca, tipo de esterilização, data de validade, nr. de 
lote, responsável técnico e registro no Ministério da 
Saúde. – cx c/ 650 unidades 

Caixa 40 

127 

Seringa descartável, c/ capacidade p/ 10 mL, bico luer, s/ 
agulha, confeccionado em plástico apropriado, uso único, 
composta de 3 partes, c/ borracha no embolo p/ proteção, 
esterilizada a gás de óxido de etileno , embalada 
individualmente em invólucro apropriado,contendo 
externamente os dados de identificação, procedência, 
marca, tipo de esterilização, data de validade, nr. de 
lote, responsável técnico e registro no Ministério da 
Saúde reembalado em caixa c/ 400 unidades 

Caixa 40 

128 

Seringa descartável, c/ capacidade p/ 20 mL, bico luer, s/ 
agulha, confeccionado em plástico apropriado, uso único, 
composta de 3 partes, c/ borracha no embolo p/ proteção, 
esterilizada a gás de óxido de etileno , embalada 
individualmente em invólucro apropriado,contendo 
externamente os dados de identificação, procedência, 
marca, tipo de esterilização, data de validade, nr. de 
lote, responsável técnico e registro no Ministério da 
Saúde. Cx c/ 400 unidades 

Caixa 100 
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129 

Sonda aspiração traqueal nº 10, toda confeccionada em pvc 
atóxico e flexível, dispõem de orifícios cuidadosamente 
elaborados para nao ferir o paciente, medindo 40 cm, 
embalada individual em papel grau cirurgico e esterilizada 
a oxido de etileno. 

Unid 20 

130 

Sonda aspiração traqueal nº 12, toda confeccionada em pvc 
atóxico e flexível, dispõem de orifícios cuidadosamente 
elaborados para nao ferir o paciente, medindo 40 cm, 
embalada individual em papel grau cirurgico e esterilizada 
a oxido de etileno.(Mark-Med) 

Unid 20 

131 

Sonda aspiração traqueal nº 14, toda confeccionada em pvc 
atóxico e flexível, dispõem de orifícios cuidadosamente 
elaborados para nao ferir o paciente, medindo 40 cm, 
embalada individual em papel grau cirurgico e esterilizada 
a oxido de etileno. 

Unid 10 

132 

Sonda aspiração traqueal nº 16, toda confeccionada em pvc 
atóxico e flexível, dispõem de orifícios cuidadosamente 
elaborados para nao ferir o paciente, medindo 40 cm, 
embalada individual em papel grau cirurgico e esterilizada 
a oxido de etileno. 

Unid 10 

133 Sonda de Alimentação Unid 20 

134 

Sonda endotraqueal oral, descartável, confeccionada em 
cloreto de polivinil, biocompatível, sem balão, (2,0mm), 
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, 
esterilizada a oxido de etileno, prontas para uso, 
embalada individualmente papel grau cirúrgico. 

Unid 5 

135 

Sonda endotraqueal oral, descartável, confeccionada em 
cloreto de polivinil, biocompatível, sem balão, (4,50mm), 
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, 
esterilizada a oxido de etileno, prontas para uso, 
embalada individualmente papel grau cirúrgico. 

Unid 5 

136 

Sonda endotraqueal oral, descartável, confeccionada em 
cloreto de polivinil, biocompatível, sem balão, (5,5mm), 
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, 
esterilizada a oxido de etileno, prontas para uso, 
embalada individualmente papel grau cirúrgico. 

Unid 5 

137 

Sonda endotraqueal oral, descartável, confeccionada em 
cloreto de polivinil, biocompatível, sem balão, (6,5mm), 
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, 
esterilizada a oxido de etileno, prontas para uso, 
embalada individualmente papel grau cirúrgico. 

Unid 5 

138 

Sonda endotraqueal oral, descartável, confeccionada em 
cloreto de polivinil, biocompatível, sem balão, (7,0mm), 
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, 
esterilizada a oxido de etileno, prontas para uso, 
embalada individualmente papel grau cirúrgico. 

Unid 5 

139 

Sonda endotraqueal oral, descartável, confeccionada em 
cloreto de polivinil, biocompatível, sem balão, (7,5mm), 
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, 
esterilizada a oxido de etileno, prontas para uso, 
embalada individualmente papel grau cirúrgico. 

Unid 5 
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140 

Sonda endotraqueal oral, descartável, confeccionada em 
cloreto de polivinil, biocompatível, sem balão, (8,0mm), 
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, 
esterilizada a oxido de etileno, prontas para uso, 
embalada individualmente papel grau cirúrgico. 

Unid 5 

141 

Sonda endotraqueal oral, descartável, confeccionada em 
cloreto de polivinil, biocompatível, sem balão, (8,5mm), 
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, 
esterilizada a oxido de etileno, prontas para uso, 
embalada individualmente papel grau cirúrgico. 

Unid 5 

142 

Sonda endotraqueal oral, descartável, confeccionada em 
cloreto de polivinil, biocompatível, sem balão, (9mm), 
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, 
esterilizada a oxido de etileno, prontas para uso, 
embalada individualmente papel grau cirúrgico. 

Unid 5 

143 
Sonda foley - em borracha natural, siliconizada, estéril, 
com balão de ate 30 ml, com 2 vias, número do calibre 
estampado em local visível, calibre 12, Cx c/ 10 unidades. 

Caixa 5 

144 
Sonda foley - em borracha natural, siliconizada, estéril, 
com balão de ate 30 ml, com 2 vias, número do calibre 
estampado em local visível, calibre 14, Cx c/ 10 unidades. 

 Caixa 5 

145 
Sonda foley - em borracha natural, siliconizada, estéril, 
com balão de ate 30 ml, com 2 vias, número do calibre 
estampado em local visível, calibre 16, Cx c/ 10 unidades. 

 Caixa 5 

146 
Sonda foley - em borracha natural, siliconizada, estéril, 
com balão de ate 30 ml, com 2 vias, número do calibre 
estampado em local visível, calibre 18, Cx c/ 10 unidades. 

 Caixa 5 

147 
Sonda foley - em borracha natural, siliconizada, estéril, 
com balão de ate 30 ml, com 2 vias, número do calibre 
estampado em local visível, calibre 20, Cx c/ 10 unidades. 

 Caixa 3 

148 
Sonda foley - em borracha natural, siliconizada, estéril, 
com balão de ate 30 ml, com 2 vias, número do calibre 
estampado em local visível, calibre 24, Cx c/ 10 unidades. 

 Caixa 1 

149 

Sonda naso gástrica longa descartável, nr. 18 
confeccionada em polivinil atóxico, transparente, 
siliconizado, dotado de características compatíveis com o 
uso a que se destina. O material será isento de 
substancias alergenicas e/ou nocivas à saúde, ter a 
superfícies lisas isentas de saliências anômalas e paredes 
regulares em toda a sua extensão, esterilizado a raio 
gamma, embalado individualmente em plástico, constando 
externamente os dados de identificação e procedência, data 
de fabricação e valide, nr. do lote e registro no MS – 
unidade 

Unid 10 

150 

Sonda naso gástrica longa descartável, nr. 20 
confeccionada em polivinil atóxico, transparente, 
siliconizado, dotado de características compatíveis com o 
uso a que se destina. O material será isento de 
substancias alergenicas e/ou nocivas à saúde, ter a 
superfícies lisas isentas de saliências anômalas e paredes 
regulares em toda a sua extensão, esterilizado a raio 
gamma, embalado individualmente em plástico, constando 
externamente os dados de identificação e procedência, data 

Unid 10 
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de fabricação e valide, nr. do lote e registro no MS – 
unidade 

151 

Sonda nasoenteral, nº14, de poliuretano, bio-compativel, 
macia e flexível, radiopaca, ponta com tungstênio, marcas 
de medida, duas aberturas opostas a ogiva, mandril em aço 
inox cromo níquel, conector universal e adaptador, 
individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico 
contendo todas as informações necessárias, com 60cm de 
comprimento, estéril e dispositivo na extremidade para 
progressão da sonda. 

Unid 10 

152 

Sonda nasogástrica longa descartável, nr. 14, 
confeccionada em polivinil atóxico, transparente, 
siliconizado, dotado de características compatíveis com o 
uso a que se destina. O material será isento de 
substancias alergenicas e/ou nocivas à saúde, ter a 
superfícies lisas isentas de saliências anômalas e paredes 
regulares em toda a sua extensão, esterilizado a raio 
gamma, embalado individualmente em plástico, constando 
externamente os dados de identificação e procedência, data 
de fabricação e valide, nr. do lote e registro no MS – 
unidade 

Unid 10 

153 

Sonda nasogástrica longa descartável, nr. 16, 
confeccionada em polivinil atóxico, transparente, 
siliconizado, dotado de características compatíveis com o 
uso a que se destina. O material será isento de 
substancias alergenicas e/ou nocivas à saúde, ter a 
superfícies lisas isentas de saliências anômalas e paredes 
regulares em toda a sua extensão, esterilizado a raio 
gamma, embalado individualmente em plástico, constando 
externamente os dados de identificação e procedência, data 
de fabricação e valide, nr. do lote e registro no MS – 
unidade 

Unid 10 

154 

Sonda nasogástrica longa descartável, nr. 22 confeccionada 
em polivinil atóxico, transparente, siliconizado, dotado 
de características compatíveis com o uso a que se destina. 
O material será isento de substancias alergenicas e/ou 
nocivas à saúde, ter a superfícies lisas isentas de 
saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua 
extensão, esterilizado a raio gamma, embalado 
individualmente em plástico, constando externamente os 
dados de identificação e procedência, data de fabricação e 
validade, nr. do lote e registro no MS – unidade 

Unid 10 
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155 

Sonda retal descartável nr. 12, confeccionada em polivinil 
atóxico, transparente, siliconizado, dotado de 
características compatíveis com o uso a que se destina. O 
material será isento de substancias alergenicas e/ou 
nocivas a saúde, ter a superfícies lisas isentas de 
saliências anômalas e paredes regulares em toda a s00ua 
extensão, esterilizado a raio gamma, embalado 
individualmente em plástico, constando externamente os 
dados de identificação e procedência, data de fabricação e 
valide, nr. do lote e registro no MS. 

Unid 10 

156 

Sonda retal descartável nr. 14, confeccionada em polivinil 
atóxico, transparente, siliconizado, dotado de 
características compatíveis com o uso a que se destina. O 
material será isento de substancias alergenicas e/ou 
nocivas a saúde, ter a superfícies lisas isentas de 
saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua 
extensão, esterilizado a raio gamma, embalado 
individualmente em plástico, constando externamente os 
dados de identificação e procedência, data de fabricação e 
valide, nr. do lote e registro no MS. 

Unid 10 

157 

Sonda retal descartável nr. 16, confeccionada em polivinil 
atóxico, transparente, siliconizado, dotado de 
características compatíveis com o uso a que se destina. O 
material será isento de substancias alergenicas e/ou 
nocivas a saúde, ter a superfícies lisas isentas de 
saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua 
extensão, esterilizado a raio gamma, embalado 
individualmente em plástico, constando externamente os 
dados de identificação e procedência, data de fabricação e 
valide, nr. do lote e registro no MS. 

Unid 10 

158 

Sonda uretral, nº 10, com 25cm de comprimento, em pvc 
maleavel, transparente, atraumatica, siliconizado, com 
orificio unico distal, embalagem em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo as informacoes 
necessárias. 

Unid 30 

159 

Sonda uretral, nº 12, com 25cm de comprimento, em pvc 
maleavel, transparente, atraumatica, siliconizado, com 
orificio unico distal, embalagem em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo as informacoes 
necessárias(Marca:Mek Med) 

Unid 20 

160 

Sonda uretral, nº 14, com 25cm de comprimento, em pvc 
maleavel, transparente, atraumatica, siliconizado, com 
orificio unico distal, embalagem em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo as informacoes 
necessárias. 

Unid 10 

161 

Sonda uretral, nº 16, com 25cm de comprimento, em pvc 
maleavel, transparente, atraumatica, siliconizado, com 
orificio unico distal, embalagem em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo as informacoes 
necessárias. 

Unid 10 

162 

Sonda uretral, nº 18, com 25cm de comprimento, em pvc 
maleavel, transparente, atraumatica, siliconizado, com 
orificio unico distal, embalagem em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo as informacoes 
necessárias. 

Unid 10 
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163 

Sonda uretral, nº 20, com 25cm de comprimento, em pvc 
maleavel, transparente, atraumatica, siliconizado, com 
orificio unico distal, embalagem em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo as informacoes 
necessárias. 

Unid 10 

164 

Sonda uretral, nº 4, com 25cm de comprimento, em pvc 
maleavel, transparente, atraumatica, siliconizado, com 
orificio unico distal, embalagem em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo as informacoes 
necessárias. 

Unid 20 

165 

Sonda uretral, nº 6, com 25cm de comprimento, em pvc 
maleavel, transparente, atraumatica, siliconizado, com 
orificio unico distal, embalagem em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo as informacoes 
necessárias. 

Unid 20 

166 

Sonda uretral, nº 8, com 25cm de comprimento, em pvc 
maleavel, transparente, atraumatica, siliconizado, com 
orificio unico distal, embalagem em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo as informacoes 
necessárias. 

Unid 20 

167 Suporte de ferro para soro Unid 5 

168 
Torneira de 3 vias , duplicador de acesso venoso (Three 
way) 

Unid 5 

169 Tesoura standard reta n°14, em aço inox Unid 5 

170 Termômetro digital Unid 20 

171 Tesoura metzembaum curva 14cm em aço inox Unid 5 

172 

Tesoura spencer para retirada de ponto, confeccionada em 
aço inox  medindo 10cm de comprimento, embalada 
individualmente em plástico, constando externamente os 
dados de identificação. 

Unid 15 

173 

Tesoura spencer para retirada de ponto, confeccionada em 
aço inox  medindo 12cm de comprimento, embalada 
individualmente em plástico, constando externamente os 
dados de identificação. 

Unid 15 

174 
Teste de indicador Biológico para autoclave a vapor 
saturado - 24 horas de incubação - Caixa com 50 ampolas. 
(3M) 

Caixa 5 

175 
Integrador Químico classe 5 para autoclave - Teste de 
estelirização, indicado para uso em autoclaves a vapor 
saturado. Caixa com 250 unidades. 

Caixa 5 

176 
Tintura de iodo - solucao 2%, embalado em frasco de 1 
litro. 

Frasco 4 

177 
Transpore – transparente 10x4,5 ( fita transparente 
hipoalergênica, corte reto, ótima adesão) (OBS: com 
amostra) 

Rolo 200 

178 

Umidificador de oxigênio em material plástico semi 
transparente ou material compatível, com capacidade para 
250ml impressas no corpo, com tampa rosqueada e filtro de 
partículas, extensão em pvc ou material compatível com 
aproximadamente 1,20m e adaptações afins, de acordo com 
norma abnt. 

Unid 15 

179 Valvula Redutora de pressão com Fluxômetro de Oxigênio  Conjunto 15 



 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG 
Estado de Minas Gerais 
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000 

Fone: (34) 3514-5200 - (34) 3514-5208 
compras@cachoeiradourada.mg.gov.br 

CNPJ: 18.457.267/0001-78 

  

 

 

P
ág

in
a4

0
 

180 

Vaselina liquida (1000ml) - liquido viscoso - transoarente 
- embalagem de plastico ou vidro - tampa de rosca - 
embalagem devera conter dados de identificacao, 
procedência, lote e validade - registro no ministerio da 
saúde. 

Frasco 2 

181 Cânula de Guedel Nº 0 Unid 2 

182 Cânula de Guedel Nº 1 Unid 2 

183 Cânula de Guedel Nº 2 Unid 2 

184 Cânula de Guedel Nº 3 Unid 2 

185 Cânula de Guedel Nº4 Unid 2 

186 Cânula de Guedel Nº5 Unid 2 

187 

Esfigmomanômetro aneróide de alta sensibilidade, 
Braçadeira em material antialérgico em nylon colorido com 
fecho em velcro; Manguito: bolsa com tubos interligados 
entre manômetro, válvula e Pêra confeccionada em PVC de 
alta resistência, precisão +- 4 mmHG. Aprovado pela 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, Certificado pela 
ANVISA. 
precisão +- 4 mmHG. Aprovado pela Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, Certificado pela ANVISA. 
graduação de 0 a 300 mmHG. Tamanho ADULTO, comprimento 520 
mm, Largura: 140 mm, braçadeira: 18 a 36 cm. 
Componente: Estetoscópio modelo duplo com dois tipos de 
auscultadores, fechado com membrana de plástico rígido 
(diafragma) 
e aberto (sino), ângulo em metal cromado, tubo em "Y" em 
PVC, par de Olivas em PVC, mola em aço cromado, 
auscultador  
com anel isolante, de alta precisão, Certificado pela 
ANVISA. Acondicionado em bolsa de ziper e garantia de 3 
anos. Unid. 30 

188 

Esfigmomanômetro aneróide de alta sensibilidade, 
Braçadeira em material antialérgico em nylon colorido com 
fecho em velcro; Manguito: bolsa com tubos interligados 
entre manômetro, válvula e Pêra confeccionada em PVC de 
alta resistência,  
precisão +- 4 mmHG. Aprovado pela Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, Certificado pela ANVISA. 
graduação de 0 a 300 mmHG. Tamanho ADULTO G, comprimento 
700 mm, Largura: 180 mm, braçadeira: 34 a 52 cm. 
Componente: Estetoscópio modelo duplo com dois tipos de 
auscultadores, fechado com membrana de plástico rígido 
(diafragma) 
e aberto (sino), ângulo em metal cromado, tubo em "Y" em 
PVC, par de Olivas em PVC, mola em aço cromado, 
auscultador  
com anel isolante, de alta precisão Certificado pela 
ANVISA. Acondicionado em bolsa de ziper e garantia de 3 
anos. UNID 5 

189 Comadre em Aço Inox Unid 2 

190 Papagaio em Aço Inox unid 2 



 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG 
Estado de Minas Gerais 
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000 

Fone: (34) 3514-5200 - (34) 3514-5208 
compras@cachoeiradourada.mg.gov.br 

CNPJ: 18.457.267/0001-78 

  

 

 

P
ág

in
a4

1
 

191 

Equipo multivias com clamp, com duas extremidades 
proximais com conectores luer lock fêmea, ambas com tampas 
protetoras, duas extensões em PVC dotadas de dispositivo 
clamp (abre e fecha), um intermediário em “Y” unindo as 
extensões proximais à extensão distal. A conexão distal 
para dispositivo de acesso venoso no paciente pode ser 
luer slip ou luer lock. 
Estéril- Esterilizado a Óxido de Etileno; Fabricado em PVC 
flexível; Tubo de 18 cm; Conector tipo Luer Slip 
universal; Pinça Rolete e Corta-Fluxo; Câmara gotejadora 
flexível; Atóxico e Apirogênico; Descartável e de uso 
único 

unid 500 

192 Máscara de oxigênio Venture INFANTIL  unidade 5 

193 

Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de 
funcionamento através de absorção de infra-vermelho não 
dispersivo. 
Especificações Técnicas Mínimas 
• Sensores reutilizáveis: Y para pacientes pediátricos e 
neonatais 
e de dedo para pacientes adultos 
• Curvas: Pletismográfica e tendências 
• Parâmetros:SpO2, frequência cardíaca e tendência 24 hs 
com 
registro dos eventos (memória). 
• SpO2 : Range: 0 - 100 %, Resolução mínima: 1 % e 
Precisão 
mínima: 2 % (na faixa de 80 a 100 %) 
• Frequência Cardíaca: Range: 30 - 250 bpm, Resolução: 1 
bpm, 
Precisão: 1 % 
• Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação 
do 
sensor 
• Alça lateral para transporte 
• Evolução audível de SpO2, com variação do tom do bip de 
acordo com variação da saturação.  
Alarmes: Visual e sonoro, com possibilidade de ajuste 
tanto 
automatico quanto manual pelo operador para todos os 
parâmetros 
• Alimentação: Entrada 110/220, 60 Hz e bateria interna 
recarregável com autonomia mínima de 2 hs. 
• Peso máximo com bateria: 3,5 kg (para uma autonomia 
mínima 
de 2 horas) 
Acessórios Inclusos (por aparelho): 
• 02 Sensor Y original, com cabo, para uso pediátrico. 
• 02 Sensor de dedo original, tipo clip, com cabo, para 
uso em 
pacientes adultos.  

    

194 
Otoscópio fibra óptica com jogo de espéculos adulto e 
infantil unid 2 

195 
Ácido Tranexâmico, 50 mg/mL, solução injetável 

Ampola 5 
mL 300 

196 Água para injeção, estéril e apirogênica Ampola 10 8000 
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mL 

197 
Água para injeção, estéril e apirogênica 

Ampola 5 
mL 2000 

198 
Amicacina sulfato, 250 mg/mL 

Ampola 4 
mL 500 

199 
Aminofilina, 24 mg/mL, solução injetável  

Ampola 10 
mL 500 

200 
Amiodarona, 50 mg/mL, injetável  

Ampola 3 
mL 200 

201 
Ampicilina, 1 G, injetável  

Frasco-
Ampola 500 

202 
Ampicilina, 500 mg, injetável 

Frasco-
Ampola 500 

203 Atropina sulfato, 0,25 mg/mL, solução injetável Ampola 1mL 50 

204 
Atropina sulfato, 0,5 mg/mL, solução injetável 

Ampola 1 
mL 50 

205 
Bicarbonato de sódio,  5 %, solução injetável 

Frasco 250 
ML 50 

206 
Bicarbonato de sódio,  8,4%, solução injetável 

Ampola 10 
ML 100 

207 
Betametasona dipropionato, associada com Betametasona 
fosfato, 5 mg + 2 mg, Injetável 

Ampola 1 
mL 1200 

208 
Benzilpenicilina Procaína + potássica 300.000 + 100.000 
UI, pó para suspensão injetável 

Frasco-
Ampola 450 

209 
Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI, pó para suspensão 
injetável 

Frasco-
Ampola 800 

210 
Benzilpenicilina Benzatina 600.000 UI, pó para suspensão 
injetável 

Frasco-
Ampola 450 

211 Carvão Ativado pó - embalagem 250 G Pacote 2 

212 
Ceftriaxona Sódica, 1 G, pó para suspensão injetável IM/EV 

Frasco-
Ampola 700 

213 
Ceftriaxona Sódica, 500 mg, pó para suspensão injetável 
IM/EV 

Frasco-
Ampola 300 

214 
Cefazolina sódica, 1 G, pó para solução injetável 

Frasco-
Ampola 200 

215 
Cetoprofeno, 50 mg/mL, solução injetável, Intramuscular 

Ampola 2 
mL 300 

216 
Cloreto de potássio, 19,1%, solução injetável 

Ampola 10 
mL 400 

217 
Cloreto de sódio, 20%, solução injetável  

ampola 10 
mL 400 

218 
Clorpromazina, 5 mg/mL, solução injetável 

Ampola 5 
mL 50 

219 
Deslanosídeo, 0,2 mg/mL, solução injetável  

Ampola 2 
mL 50 

220 
Dexametasona, 2 mg/mL, solução injetável  

Ampola 1 
mL 800 

221 
Dexametasona, 4 mg/mL, solução injetável 

Frasco 2,5 
mL 800 

222 
Diazepam, 5 mg/mL, solução injetável  

Ampola 2 
mL 1000 

223 
Diclofenaco, sal dietilamônio, Gel 

Bisnaga 60 
G 30 
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224 
Diclofenaco, sal sódico, 25 mg/mL, solução injetável 

Ampola 3 
mL 5000 

225 
Dimenidrato, associado com Piridoxina cloridrato, 50 mg + 
50 mg/ml, Solução injetável 

Ampola 1 
mL 2000 

226 
Dipirona sódica, 500 mg/mL, solução injetável  

Ampola 2 
mL 6000 

227 
Dobutamina cloridrato, 25 mg/mL, solução injetável 

Ampola 10 
mL 50 

228 
Dopamina 5 mg/mL, solução injetável 

Ampola 10 
mL 50 

229 
Epinefrina, 1 mg/mL, solução injetável 

Ampola 1 
mL 200 

230 Escopolamina butilbrometo, 20 mg/mL, solução injetável Ampola 1mL 2000 

231 
Escopolamina butilbrometo, associada com Dipirona sódica, 
4 mg + 500 mg/mL, solução injetável 

Ampola 5 
mL 3000 

232 
Etilefrina  cloridrato, 7,5 mg/mL, solução oral - GOTAS 

Frasco  20 
mL 3 

233 
Etillefrina cloridrato, 10 mg/mL, injetável 

Ampola 1 
mL 50 

234 
Fibrinolisina, associada com Desoxirribonuclease e 
Clorafenicol, 1 U + 666 U + 1%, pomada 

Bisnaga  
30 G 300 

235 
Fentanila, sal citrato, 0,05 MG/ML, solução injetável Ampola 2 

ML 50 

236 
Fenitoína sódica, 50 mg/mL, solução injetável 

Ampola 5 
mL 100 

237 
Fenobarbital sódico, 200 mg/mL, solução injetável 

Ampola 1 
mL 100 

238 
Fenoterol bromidrato, 5,0 mg/mL, solução para nebulização 
- GOTAS 

Frasco 20 
mL 100 

239 
Fitomenadiona, 10 mg/mL, solução injetável 

Ampola 1 
mL 100 

240 
Fosfato de Sódio, enema, fosfato Monobásico 16 % + Fosfato 
Dibásico 6 % 

Frasco 130 
mL 100 

241 
Flumazenil, 0,1 MG/ML, solução injetável 

Ampola 5 
ML 100 

242 
Frutovitam, polivitamínico sem minerais, solução injetável 

Ampola 10 
mL 3000 

243 
Furosemida, 10 mg/mL, solução injetável 

Ampola 2 
mL 300 

244 
Gentamicina, 20 mg/mL, solução injetável 

Ampola 1 
mL 1000 

245 
Gentamicina, 40 mg/mL, solução injetável 

Ampola 1 
mL 1000 

246 Gentamicina, 60mg/ml, solução injetável Ampola 2ml 120 

247 
Gentamicina, 80 mg/mL, solução injetável 

Ampola 2 
mL 1000 

248 
Glicose, 25%, solução injetável  

Ampola 10 
mL 800 

249 
Glicose, 5%, Solução injetável, SISTEMA FECHADO 

Frasco 500 
mL 1000 

250 
Glicose, 50%, solução injetável 

Ampola 10 
mL 800 

251 Gluconato de Cálcio, 10%, solução injetável Ampola 10 100 
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mL 

252 
Haloperidol, 5 mg/mL, solução injetável 

Ampola 1 
mL 50 

253 
Heparina sódica, 5.000UI/mL, injetável 

Frasco 5 
mL 25 

254 
Hidrocortisona, sal succinato sódico, 100 mg, pó liófilo 
p/ injetável 

Frasco-
Ampola 600 

255 
Hidrocortizona, sal succinato sódico, 500 mg, pó liófilo 
p/ injetável 

Frasco-
Ampola 600 

256 
Ipratrópio brometo, 0,25 mg/mL, solução para inalação 

frasco 20 
mL 200 

257 
Lidocaína cloridrato, 2%, Geléia 

Bisnaga 30 
G 80 

258 
Lidocaína cloridrato, 2%, injetável 

Frasco 20 
mL 600 

259 
Lincomicina cloridrato, 300 mg/mL, solução injetável 

Ampola 2 
mL 700 

260 
Midazolam, 5 MG/ML, solução injetável 

Ampola 3 
ML 50 

261 
Metoclopramida cloridrato, 5 mg/mL, solução injetável 

Ampola 2 
mL 2000 

262 
Morfina sulfato, 1 mg/mL, solução injetável 

Ampola 2 
mL 100 

263 
Nifedipina, 10 mg - Adalat 

Cápsula 
sublingual 300 

264 
Petidina cloridrato, 50 mg/mL, solução injetável 

Ampola 2 
mL 100 

265 
Prometazina cloridrato, 25 mg/mL, solução injetável 

Ampola 2 
mL 600 

266 
Ranitidina cloridrato, 25 mg/mL, solução injetável 

Ampola 2 
mL 3000 

267 
Rifamicina, 10 mg/mL, SPRAY 

Frasco 20 
mL 80 

268 
Ringer, associado com Lactato de sódio, Solução injetável, 
SISTEMA FECHADO 

Frasco 500 
mL 100 

269 
Ringer, Simples, Solução injetável, SISTEMA FECHADO 

Frasco 500 
mL 100 

270 
Solução Fisiológica, 0,9%, Solução injetável, SISTEMA 
FECHADO 

Bolsa 250 
mL 1500 

271 
Solução Fisiológica, 0,9%, Solução injetável, SISTEMA 
FECHADO  

Bolsa 500 
mL 1500 

272 
Solução Fisiológica, 0,9%, Solução injetável, SISTEMA 
FECHADO  

Frasco 100 
mL 1500 

273 
Solução Glicofisiológica, 5%, Solução injetável, SISTEMA 
FECHADO  

frasco 500 
mL 1000 

274 
Sulfadiazida, de Prata, 1%, Creme 

Bisnaga 30 
G 100 

275 
Sulfato de Magnésio, 50%, solução injetável 

Ampla 10 
mL 50 

276 
Tenoxicam 20 MG, pó liófilo Injetável 

Frasco-
Ampola 200 

277 
Tetracaína cloridrato, associado com Fenilefrina 
cloridrato, Ácido Bórico, 10mg + 1mg + 15mg, solução 
oftálmica 

Frasco 10 
mL 10 
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278 
Tramadol cloridrato, 50 mg/mL, solução injetável 

Ampola 2 
mL 1000 

279 
Vitaminas do Complexo B, B1+ B6 + B12, solução injetável  

Ampola 2 
mL 100 

280 
Acebrofilina, 10 mg/mL, Xarope adulto Frasco 120 

mL 
300 

281 
Acebrofilina, 5 mg/mL, Xarope infantil Frasco 120 

mL 
300 

282 Ácido Ursodesoxicólico, 300 mg Comprimido 750 

283 Ácido Acetilsalicílico, 100 mg Comprimido 40.000 

284 
Ácido acetilsalicílico, 100 mg, Tamponado  Comprimido 

Tamponado 
1.280 

285 
Ácido acetilsalicílico, 81 mg, Tamponado  Comprimido 

Tamponado 
384 

286 Acido fólico, 5 mg Comprimido 5000 

287 Ácido Tranexâmico, 500 mg Comprimido 360 

288 
Amoxicilina + Clavulanato de potássio, 500 mg + 125mg 

Comprimido 
revestido 

15.000 

289 
Amoxicilina + Clavulanato de potássio, 50 mg + 12,5mg/ml, 
pó para suspensão oral 

Frasco 100 
ml 100 

290 
Albendazol, 40 mg/mL, suspensão oral Frasco 10 

mL 
100 

291 Alprazolam, 0,5 mg Comprimido 1500 

292 Alprazolam, 1 mg Comprimido 3000 

293 
Alogliptina, 25 mg Comprimido 

Revestido 
360 

294 
Ambroxol, sal cloridrato, 3 mg/mL, Xarope infantil Frasco 100 

mL 
250 

295 
Ambroxol, sal cloridrato, 6 mg/mL, Xarope adulto Frasco 100 

mL 
250 

296 
Amilorida cloridrato, associada com Hidroclorotiazida, 5 
mg + 50 mg 

Comprimido 600 

297 Aminofilina, 100 mg Comprimido 6000 

298 Amiodarona, 200 mg Comprimido 10.000 

299 Amitriptilina cloridrato, 25 mg Comprimido 10.000 

300 Amitriptilina cloridrato, 75 mg Comprimido 2000 

301 Anlodipino besilato, 5 mg Comprimido 35.000 

302 Atenolol, 100 mg Comprimido 4.800 

303 Atenolol, 50 mg Comprimido 50.000 

304 Atenolol, 25 mg Comprimido 18.000 

305 Atenolol, associado à Clortalidona, 100 mg + 25 mg Comprimido 390 

306 Atenolol, associado à Clortalidona, 50 mg + 12,5 mg Comprimido 390 

307 Atorvastatina cálcica, 20 mg Comprimido 360 

308 Atorvastatina cálcica, 40 mg Comprimido 1170 

309 Azitromicina, 500 mg Comprimido 4000 

310 
Azitromicina, pó para suspensão oral Frasco 600 

mg 
100 

311 Biperideno, cloridrato 2 mg Comprimido 4.000 

312 Bisoprolol, 2,5 mg Comprimido 360 

313 Bisoprolol, 5 mg  Comprimido 900 

314 Bisoprolol, 10 mg Comprimido 360 



 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG 
Estado de Minas Gerais 
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000 

Fone: (34) 3514-5200 - (34) 3514-5208 
compras@cachoeiradourada.mg.gov.br 

CNPJ: 18.457.267/0001-78 

  

 

 

P
ág

in
a4

6
 

315 Brinzolamida 1%, suspensão oftálmica Frasco 12 

316 
Betametasona + Clorofenesina + Clor. Tetracaína, 1+10+5 
mg/ml, solução otológica 

Frasco 50 

317 Betaistina dicloridrato, 24 mg Comprimido 1080 

318 Bromazepam, 3 mg Comprimido 5000 

319 Bromazepam, 6 mg Comprimido 7000 

320 Bromoprida, 10 mg Comprimido 5000 

321 
Budesonida, spray nasal, 32 mcg/dose Frasco 120 

Doses 
20 

322 
Budesonida, spray nasal, 50 mcg/dose Frasco 200 

doses 
80 

323 
Canagliflozina, 300 mg Comprimido 

revestido 
360 

324 Captopril, 50 mg Comprimido 10.000 

325 Carbamazepina, 200 mg Comprimido 20.000 

326 Carbamazepina, 400 mg Comprimido 10.000 

327 Carbonato de Lítio, 300 mg Comprimido 8.000 

328 Carbonato de cálcio, 500 mg Comprimido 780 

329 
Carbonato de cálcio, associado com vitamina D3, 500 mg de 
cálcio + 400 UI  

Comprimido 1560 

330 
Carboxim sódica, associada à Glicerina, 0,5 % + 0,9 %, 
solução oftálmica 

Frasco 10 
mL 

30 

331 Carvedilol, 25 mg Comprimido 3000 

332 Carvedilol, 3,125 mg Comprimido 2000 

333 Carvedilol, 6,25 mg Comprimido 5000 

334 Celecoxibe, 200 mg Comprimido 360 

335 Cetoconazol, 200 mg Comprimido 5000 

336 
Cetoconazol, 20 mg/G, creme tópico Bisnaga 20 

G 
200 

337 Cetoprofeno lisinato, 160 mg, liberação prolongada Cápsula 360 

338 Ciclobenzaprina cloridrato, 5 mg Comprimido 5000 

339 Estrogênios conjugados, 0,625 mg Drágea 336 

340 Cilostazol, 100 mg Comprimido 7000 

341 Cimetidina, 200 mg Comprimido 3000 

342 Cinarizina, 75 mg Comprimido 5000 

343 Ciprofibrato, 100 mg Comprimido 8000 

344 Ciprofloxacino cloridrato, 500 mg Comprimido 3000 

345 Citalopram, 20 mg Comprimido 10.000 

346 Clindamicina, 300 mg Cápsula 2.100 

347 
Clobetasol, sal propionato, 0,05%, pomada Bisnaga 30 

G 
10 

348 Clonazepam, 2 mg Comprimido 20.000 

349 Clopidogrel, 75 mg Comprimido 3000 

350 
Clonixinato de lisina + cloridrato de ciclobenzaprina, 125 
mg + 5 mg 

Comprimido 
revestido 

3000 

351 Cloridrato de meclizina, 25 mg Comprimido 180 

352 Clortalidona, 25 mg Comprimido 900 

353 Clortalidona, 50 mg Comprimido 900 

354 Cloxazolam, 2 mg Comprimido 480 

355 clozapina 100 mg  Comprimido 390 
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356 Clorpromazina, cloridrato 100 mg Comprimido 2.000 

357 Codeína, 30 mg Comprimido 360 

358 Cumarina, associada com Troxerrutina, 15 mg + 90 mg Drágea 8000 

359 Dexclorfeniramina maleato, 2 mg Comprimido 5.000 

360 
Desloratadina, 0,5 mg/ml, xarope frasco 100 

ml 
150 

361 
Dexpantenol, 50mg/G, gel oftálmico Bisnaga 10 

G  
10 

362 
Diclofenaco resinato, 15 mg/mL, suspensão oral - GOTAS Frasco 15 

ml 
100 

363 Diltiazem cloridrato, 30 mg Comprimido 450 

364 
Dimenidrato, associado com Piridoxina cloridrato, 50 mg + 
10 mg  

Comprimido 1500 

365 
Dimeticona, 75 mg/mL, suspensão oral - GOTAS Frasco 15 

mL 
200 

366 Diosmina, associada à Hesperidina, 450 mg + 50 mg Comprimido 20.000 

367 Domperidona, 10 mg Comprimido 5000 

368 
Domperidona, 1 mg/mL, suspensão oral Frasco 100 

mL 
15 

369 Doxazosina mesilato, 2 mg Comprimido 360 

370 Doxazosina mesilato, 4 mg Comprimido 360 

371 
Dropropizina, 1,5 mg/mL, Xarope Frasco 120 

mL 
300 

372 
Dropropizina, 3,0 mg/mL, Xarope Frasco 100 

mL 
300 

373 Duloxetina cloridrato, 30 mg  Cápsula 1080 

374 Duloxetina cloridrato, 60 mg  Cápsula 780 

375 Dutasterida + tansulosina cloridrato, 0,5 mg + 0,4mg Cápsula 600 

376 Enalapril maleato, 10 mg Comprimido 10000 

377 Enalapril maleato, 20 mg Comprimido 35.000 

378 Enalapril maleato, 5 mg Comprimido 2000 

379 
Escopolamina butilbrometo, associada com Dipirona sódica, 
10 mg + 250 mg 

Comprimido 8000 

380 
Escopolamina butilbrometo, associada com Paracetamol, 10 
mg + 500 mg 

Comprimido 4000 

381 
Escopolamina butilbrometo, associada com Dipirona sódica, 
6,67 mg + 333 mg/mL, solução oral 

Frasco 10 
mL 100 

382 Esomeprazol, sal magnésio, 40 mg Comprimido 336 

383 Espironolactona, 50 mg Comprimido 4000 

384 Espironolactona, 100 mg Comprimido 2000 

385 Finasterida, 5 mg Comprimido 600 

386 Femprocumona, 3 mg Comprimido 350 

387 Fenazopiridina, 200 mg Drágea 540 

388 
Floratil 200 mg, pó oral, embalagem fracionável com 25 
envelopes 

Sachê 1000 

389 Flunarizina dicloridrato, 10 mg Comprimido 5.000 

390 Flunitrazepam, 2 mg Comprimido 360 

391 Fluoxetina, 20 mg Cápsula 5000 

392 
Fluticasona propionato, 250 mcg/dose, aerossol oral - 
SPRAY, com aplicador 

Embalagem 
60 Doses 

12 

393 Fumarato de Formoterol di-hidratado micronizado para caixa com 12 
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inalação, 12 mcg 60 
cápsulas 

394 Fosfato de sitagliptina, 100 mg (Januvia) Comprimido 392 

395 
Fresh Tears, 5%, solução oftálmica estéril 
(carboximetilcelulose sódica) 

Frasco 10 
mL 

20 

396 Gabapentina, 300 mg Cápsula 1800 

397 Gliclazida, 30 mg, liberação controlada Comprimido 4000 

398 
Glicosamina, associada com Condroitina, em sais sulfatos, 
1,5 G + 1,2 G, pó oral  

Sachê 4,13 
G 

1800 

399 
Glimepirida + Metformina, 4/1000 mg Comprimido 

revestido 
720 

400 Glimepirida, 2 mg Comprimido 4000 

401 Haloperidol, 1 mg Comprimido 3000 

402 Hidralazina cloridrato, 25 mg Drágea 360 

403 Hidroclorotiazida, 25 mg Comprimido 50.000 

404 Hidroclorotiazida, 50 mg Comprimido 10000 

405 Hidroxicloroquina sulfato, 400 mg (Reuquinol) Comprimido 780 

406 
Hidroxiquinolina borato, associado com Trietanolamina, 0,4 
mg/mL + 140 mg/mL, solução otológica (Cerumin) 

Frasco 8 
mL 20 

407 
Ibuprofeno, 100 mg/mL, suspensão oral Frasco 30 

mL 
200 

408 Ibuprofeno, 300 mg Comprimido 6.000 

409 Ibuprofeno, 600 mg Comprimido 15.000 

410 Imipramina, cloridrato, 25 mg Comprimido 2000 

411 Indapamida, 1,5 mg Comprimido 4000 

412 
Inellare D, zero acúcar (cálcio + vit.D) Tablete 

mastigável 
1080 

413 Aprozide, 300 mg + 12,5 mg Comprimido 420 

414 Isossorbida, sal mononitrato, 20 mg Comprimido 5000 

415 

Omeprazol, associada à Amoxicilina e Claritromicina, 20 mg 
+ 500 mg + 500 mg (7 blísteres contendo duas cápsulas de 
omeprazol 20 mg, dois comprimidos revesti- dos de 
claritromicina 500 mg e quatro cápsulas de amoxicilina 
tri-hidratada 500 mg) 

Caixa   15 

416 
Latanoprosta, associado com Timolol, 50 mcg + 5 mg/mL, 
solução oftálmica 

Frasco 2,5 
mL 

26 

417 Levofloxacino, 500 mg Comprimido 200 

418 Levomepromazina, 100 mg Comprimido 10000 

419 
Levomepromazina, 40 mg/mL, solução oral Frasco 20 

mL 
30 

420 Levotiroxina Sódica, 25 mg Comprimido 1500 

421 Levotiroxina sódica, 50 mg Comprimido 1500 

422 Levotiroxina Sódica, 75 mg Comprimido 990 

423 Levotiroxina Sódica, 125 mg Comprimido 990 

424 Levotiroxina Sódica, 150 mg Comprimido 990 

425 Levonorgestrel + Etinilestradiol, 0,15 mg + 0,03 mg Comprimido 12.600 

426 Losartana Potássica, 25 mg Comprimido 3.000 

427 
Losartana potássica, 50 mg Comprimido 

revestido 
85.000 

428 
Losartana potássica, associado à Hidroclorotiazida, 100 mg 
+ 25 mg 

Comprimido 390 
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429 
Losartana potássica, associado à Hidroclorotiazida, 50 mg 
+ 12,5 mg 

Comprimido 1500 

430 
Maxitrol, suspensão oftálmica estéril Frasco 5 

ml 
50 

431 Manidipino, 10 mg  Comprimido 390 

432 Memantina, 10 mg  Comprimido 2200 

433 Metformina cloridrato, 500 mg Comprimido 10.000 

434 Metformina cloridrato, 850 mg Comprimido 60.000 

435 Mesalazina, 500 mg Comprimido 3.000 

436 Metotrexato, 2,5 mg Comprimido 300 

437 Metildopa, 500 mg Comprimido 15000 

438 Metoprolol, sal succinato, 25 mg, liberação controlada Comprimido 3000 

439 Metoprolol, sal succinato, 50 mg, liberação controlada Comprimido 4000 

440 
Neomicina + Bacitracina, 5 mg/g + 250 UI/g, pomada Bisnaga 10 

G 
400 

441 
Mirtazapina, 30 mg  

Comprimido 
revestido 720 

442 
Miconazol, 2%, creme vaginal Bisnaga 80 

G 
80 

443 
Myrafer, solução gotas Frasco 30 

ml 
100 

444 Nebivolol, 5 mg Comprimido 392 

445 
Nifedipino retard, 20 mg Comprimido 

revestido 
12.000 

446 Nimesulida, 100 mg Comprimido 15.000 

447 
Nimesulida, 50 mg/mL, solução oral - GOTAS Frasco 15 

mL 
50 

448 Nimodipino, 30 mg Comprimido 5000 

449 
Nistatina, 100.000 UI/4G, creme vaginal Bisnaga 60 

G 
200 

450 Nortriptilina cloridrato, 25 mg Cápsula 900 

451 Nortriptilina cloridrato, 50 mg Cápsula 990 

452 Norfloxacino, 400 mg Comprimido 5600 

453 Olanzapina, 5 mg Comprimido 390 

454 
Olmesartana medoxomila, associada com Hidroclorotiazida, 
40 mg + 12,5 mg 

Comprimido 390 

455 Olmesartana 40 mg Comprimido 780 

456 
Olmesartana medoxomila, associada com Hidroclorotiazida, 
40 mg + 25 mg Comprimido 420 

457 Omeprazol, 20 mg Comprimido 50.000 

458 Oxitetraciclina, associada com Polimixina B, pomada 
oftálmica (Terramicina Polimixina) 

Bisnaga 
3,5 g 10 

459 Óxido de zinco, 250 mg/g Pote 120 g 50 

460 Pantoprazol, 40 mg Comprimido 3000 

461 Paracetamol, 500 mg Comprimido 4000 

462 Paracetamol, associado com Codeína, 500 mg + 30 mg Comprimido 1080 

463 Paroxetina cloridrato, 20 mg Comprimido 15000 

464 Pioglitazona, 30 mg Comprimido 390 

465 
Hidrocortisona 10mg/ml + , Sulfato de Neomicina 5 mg/ml + 
Sulfato de Polimixina B 10.000 UI/ml, Solução Otológica 
(Otosporin) 

Frasco 10 
mL 70 
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466 Pregabalina, 75 mg  Cápsula 4000 

467 Prednisona, 20 mg Comprimido 5000 

468 Prometazina cloridrato, 25 mg Comprimido 8000 

469 Propatilnitrato, 10 mg Comprimido 7.000 

470 Propafenona cloridrato, 300 mg (Ritmonorm) Comprimido 450 

471 Quetiapina, 25 mg  Comprimido 1080 

472 Ramipril, 2,5 mg Comprimido 1080 

473 Ramipril, 5 mg Comprimido 990 

474 Ramipril, associado com Alondipino, 10 mg + 5 mg Cápsula 360 

475 
Ranelato de Estrôncio, 2 G, pó granulado para suspensão 
oral 

Sachê 392 

476 Ranitidina cloridrato, 150 mg Comprimido 10.000 

477 
Ranitidina cloridrato, 15 mg/mL, suspensão oral Frasco 120 

mL 
30 

478 
Revitam junior, solução oral Frasco 40 

ml 
100 

479 
Risedronato sódico, 150 mg Comprimido 

revestido 
14 

480 
Rivaroxabana, 15 mg  

Comprimido 
revestido 364 

481 Risperidona, 1 mg Comprimido 3000 

482 Risperidona, 2 mg Comprimido 5000 

483 Rosuvastatina cálcica, 10 mg Comprimido 720 

484 Secnidazol, 1.000 mg Comprimido 500 

485 Sertralina cloridrato, 50 mg Comprimido 15.000 

486 Sildenafila citrato, 25 mg Comprimido 360 

487 Sinvastatina, 10 mg Comprimido 2.000 

488 Sinvastatina, 20 mg Comprimido 20.000 

489 Sinvastatina, 40 mg Comprimido 15.000 

490 Sotalol cloridrato, 120 mg Comprimido 450 

491 Sulfassalazina, 500 mg Comprimido 2400 

492 Succinato de solifenacina, 10 mg (Vesicare) Comprimido 390 

493 Sulfato Ferroso, 40 mg de Ferro II Drágea 8.000 

494 Tiamazol, 10 mg Comprimido 400 

495 Tiamazol, 5 mg Comprimido 800 

496 Tibolona, 2,5 mg Comprimido 360 

497 Ticlopidina, 250 mg Comprimido 720 

498 Tioridazina cloridrato, 100 mg Drágea 480 

499 
Tioconazol + Tinidazol, 100 mg/5g + 150 mg/5g, creme 
vaginal 

Bisnaga 35 
g 

50 

500 
Tobramicina, 3 mg/g, Pomada oftálmica estéril Bisnaga 

3,5 g 
30 

501 Topiramato, 25 mg Comprimido 3000 

502 Topiramato, 50 mg Comprimido 6000 

503 Tramadol cloridrato, 100 mg Comprimido 1000 

504 Tramadol cloridrato, 50 mg Comprimido 1000 

505 Trazodona cloridrato, 100 mg Comprimido 390 

506 Trazodona cloridrato, 50 mg Comprimido 600 

507 
Trimetazidina dicloridato, 35 mg, liberação prolongada Comprimido 

revestido 
720 
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508 
Trisorb, solução oftálmica Frasco 

15ml 
12 

509 Trifluoperazina, 5 mg Comprimido 1120 

510 Vildagliptina, 50 mg Comprimido 364 

511 Valproato sódio, 250mg Cápsula 10.000 

512 
Valproato sódio, 50 mg/mL, Xarope Frasco c/ 

100 mL 
50 

513 Valsartana + Hidroclorotiazida, 160 mg + 12,5 mg Comprimido 390 

514 Valsartana, 160 mg Comprimido 1200 

515 Valsartana, 320 mg Comprimido 2000 

516 Venlafaxina, sal cloridrato, 150 mg Comprimido 1140 

517 Venlafaxina, sal cloridrato, 75 mg Comprimido 390 

518 
Acetato de Retinol 50.000UI/ml + Colecalciferol 10.000 
UI/ml, solução oral (AD-TIL) 

frasco 
gotejador 

10 mL 

50 

519 Vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B5, B6 Drágea 4000 

520 Periciazina, 10 mg (Neuleptil) Comprimido 720 

521 
Exforge HCT, 320 mg + 25 mg + 10 mg 

Comprimido 
revestido 390 

522 Levotiroxina sódica, 200 mcg Comprimido 360 

523 Buspirona, cloridrato, 5 mg Comprimido 720 

524 
Diclofenaco sódico, 50 mg 

Comprimido 
revestido 10.000 

525 
Escopolamina butilbrometo, 10 mg 

Comprimido 
revestido 2.500 

526 Captopril 25 mg Comprimido 25.000 

527 Cefalexina 500 mg Cápsula 23.000 

528 
Cefalexina 250 mg/5 ml pó para suspensão oral 

Frasco 60 
ml 150 

529 Diazepam, 10 mg Comprimido 12.000 

530 
Dexametasona 1mg/g creme  

Bisnaga 10 
G 400 

531 Digoxina 0,25 mg Comprimido 4.000 

532 
Dipirona 500 mg/ml gotas 

Frasco 10 
ml 300 

533 Dipirona 500 mg  Comprimido 25.000 

534 Fenitoína 100 mg Comprimido 7.000 

535 Fenobarbital 100 mg Comprimido 7.000 

536 Furosemida 40 mg Comprimido 24.000 

537 Glibenclamida 5 mg Comprimido 40.000 

538 Haloperidol 5 mg Comprimido 4.000 

539 
Hidróxido de alumínio 62 mg/ml suspensão oral 

Frasco 150 
ml 50 

540 Metildopa 250 mg Comprimido 9.000 

541 Metronidazol 250 mg Comprimido 7.000 

542 Propranolol 40 mg  Comprimido 26.000 

543 
Paracetamol 200 mg/ml gotas 

Frasco 15 
ml 200 

544 
Metronidazol 500 mg/ 5 g geléia vaginal  

Bisnaga 50 
G 150 

545 Sais de reidratação oral envelope 27,9 G envelope 300 
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546 Amoxicilina 500 mg Cápsula 13000 

547 
Amoxicilina 250 mg/ 5ml pó para suspensão oral  

Frasco 150 
ml 390 

548 Sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg Comprimido 6.000 

549 Nimegon Met 50 mg + 850 mg Comprimido 336 

550 
Acetato de Racealfatocoferol 400mg, (Vit. E) - (EPHYNAL 
400 MG) Cápsula 120 

551 Clifemin, 160 mg Cápsula 360 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Os Medicamentos/Materiais Médicos Hospitalares objeto desta 

licitação se faz necessária o registro de Preços para atender a 

demanda da Secretaria Municipal de Saúde, em que se pese, acudir 

a falta e o atraso de fornecimento de medicamentos pelo Programa 

SES para Municípios MG, com isso mantendo a população de 

Cachoeira Dourada/MG acobertada pelos medicamentos e materiais 

médicos hospitalares necessários para a sua saúde. 

 

3. DO RECEBIMENTO 

3.1. O fornecimento dos Medicamentos/Materiais Médicos 

Hospitalares objeto deste termo de referência se dará conforme 

ordem de fornecimento emitida pelo departamento de compras, 

depois de licitado e será entregue na sede da Secretaria 

Municipal de Saúde,  aos cuidados do servidor responsável. A 

entrega do objeto licitado deverá ser realizada no prazo 

estipulado na ordem de fornecimento não superior a 05 (cinco) 

dias e seu não cumprimento acarretará nas penalidades previstas 

em contrato. 

4. DA AVALIAÇÃO DO CUSTO 

5. A aceitabilidade por parte do Município / Secretaria solicitante 

será aferida a partir dos preços constantes nas cotações de preços, 

sendo os preços estimados por itens 

6. O valor estimado foi apurado a partir de Cotações colhidas no 

Mercado. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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7.1. Efetuar a entrega dos Medicamentos/Materiais Médicos 

Hospitalares, no prazo e local indicados pela Secretaria 

Municipal de Saúde, em estrita observância das especificações do 

Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal 

constando detalhadamente as indicações de quantidades, valor 

unitário e totais de cada item; 

7.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, 

inerentes ao objeto da presente licitação; 

7.3. Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os 

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com 

a devida comprovação; 

7.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer 

das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

7.6. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 

fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia 

e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 

do contrato. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Receber provisoriamente os Medicamentos/Materiais Médicos 

Hospitalares, disponibilizando local, data e horário; 

8.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade 

dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações 

constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivos; 
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8.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

Contratada, através de servidor especialmente designado; 

8.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a 

Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do 

interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 

inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como 

forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível 

reparação. 

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

10.1. A fiscalização da contratação será exercida por servidor da 

Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso da execução da Ata de Registro de 

Preços, e de tudo dará ciência à Administração. 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, 

por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência 

desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

10.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

 

11. DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ Nº 11.454.019/0001-24 

Rua 14, 21 

CENTRO 

CIDADE: CACHOEIRA DOURADA – MINAS GERAIS. 

CEP 38.370-000 

FONE/FAX: (34) 3514-5200 

 

12. VIGÊNCIA 

12.1. A ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses 

contados a partir de sua assinatura. 

13. DA FORMA DE PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após 

atestado de conferência dos Medicamentos/Materiais Médicos 

Hospitalares por parte da secretaria solicitante e liquidação da 

nota fiscal e por meio de TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 
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ANEXO II 
 
 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ATENDIMENTO AO 

DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO XXXIII DA C.F.  
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada 
Avenida das Nações nº 400 - Centro 
Cachoeira Dourada - Minas Gerais 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 
 
A/C: Comissão Permanente de Licitação  
 
 
EMPRESA: ________________________________SOB O CNPJ Nº: 
___________________ 
 
 
Em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição 
Federal, declaramos que a empresa não emprega menor 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 dos 14 (quatorze) anos; 
 
 
 E após o exame dos termos e condições do Instrumento Convocatório da 
Licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017, bem como de seus 
anexos, partes integrantes e complementares do mesmo, propomos o 
fornecimento dos materiais, objeto da referida licitação, sob nossa 
exclusiva responsabilidade.  
 
Para tal fim, apresentamos os documentos de Habilitação como exigidos 
no referido Edital.  
 
 

_________________,_______de________________de 2017. 
 
 
 

______________________________________ 
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal 
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ANEXO III 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTOS E DEMAIS 

 

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO  

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.  
 
Declaramos, sob as penas da lei, que está proponente não incorre em 
quaisquer 
das seguintes situações: 
 
a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 
b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração, nos últimos 
dois anos; 
c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 9º da Lei Federal n. 
8.666/93 e suas alterações. 

d) Para atender à orientação do TCU - Acórdão 2136/2006/TCU/1ª 

Câmara, de 01/08/2006, ata nº 27/2006, que nossa Empresa não possui 

sócios em comum, endereços idênticos e/ou indícios de parentesco, com 

as demais licitantes presentes, ou das que se fazem representar no 

momento do credenciamento.  
e) Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 
relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as 
condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e 
declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer 
das exigências constante do Edital e seus anexos, ensejará aplicação 
de penalidade a Declarante. 
f) Declaramos ao pregoeiro e a equipe de apoio que esta empresa não 
tem nenhum acordo, ajuste ou favorecimento por parte do Chefe do Poder 
Executivo ou mesmo de algum Servidor Público Municipal.  
 
Nos termos do art. 55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas alterações 
comprometemo-nos a informar a ocorrência de fato superveniente 
impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no edital. 
 
__________________, _______ de ___________________ de _________. 
 
_______________________________ 
Representante Legal (com carimbo da empresa) 
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ANEXO IV 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS REALINHADA  

........ timbre ou identificação do licitante ........ 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA 
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
PREGOEIRA: Senhora Susy Marins de Oliveira 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 
Data da Abertura: 08/05/2017 
Horário: 9h00min 
 

1.2. Atendendo o Pregão Eletrônico em epígrafe, apresentamos nossa 
proposta para fornecimento de Medicamentos/Materiais Médicos 
Hospitalares para Secretaria de Saúde, conforme especificações 
estabelecidas na tabela abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN. MARCA P.UNIT P.TOTAL 

1 

 

  

   

 
  

 
  

 
  

 
  

      
 

 

No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que 
incidam ou venham a incidir sobre os mesmos, tais como, despesas com 
impostos, taxas, encargos trabalhistas e previdenciários, enfim, todos 
os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora 
licitado, declaro que os produtos ofertados são de Boa Qualidade. 
 

 
______________,______de ______________de 2017. 

 
Assinatura e carimbo do Representante Legal. 

 

VALOR DA PROPOSTA:   

VALIDADE DA PROPOSTA:  
CONTA-CORRENTE: 
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ANEXO V 
 
 

MINUTA 
 

 
“ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO PARCELADO Nº______, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CACHOEIRA DOURADA, E A 
EMPRESA____________. ” 

 
 
 
Por este instrumento de contrato que entre si fazem, de um lado, O 
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, Estado de Minas Gerais, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na 
Avenida Das Nações nº 400 – Centro, Cachoeira Dourada - Minas Gerais, 
CEP. 38.370-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 18.457.267/0001-78 
neste ato representado pelo seu atual Prefeito Municipal Ovídio Afro 
Dantas, brasileiro, divorciado, agente público, portador da RG nº MG-
20.299.989 PC/MG.  e CPF nº. 301.701.766-49, residente e domiciliado à 
Av. 3, n.º 63, Centro, nesta cidade de Cachoeira Dourada- Minas 
Gerais, CEP. 38.370-000, denominado simplesmente CONTRATANTE, e de 
outro lado, _______________________, neste instrumento, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e avençado a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento adiante 
discriminado. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
1.1 - A presente Ata de Registro de Preços decorre do processo 
licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 002/2017, nos 
termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações e Lei nº. 10.520/02, 
Decretos federais 5.450/05 e 7.892/13, conforme consta do processo 
municipal nº. 037/2017.   
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES 
 
1.1 DO OBJETO: - Constitui o objeto o Registro de preços para 
aquisição de Medicamentos e Material Hospitalar para atender a demanda 
da Secretaria de Saúde, nos termos da solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde, nas seguintes condições, especificações e forma a 
seguir: 
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Item Descrição Unidade  Quant. Marca $Unit. $Total 

    

 

   
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1 - As despesas com a presente licitação correrão a conta dos 
recursos financeiros alocado nos orçamentos vigentes, nas seguintes 
dotações: 
 

3.1.1 - Na licitação para registro de preços não é necessário 
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a 
formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme art. 
7º, §2º do Decreto Presidencial 7.892/2013 

 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 
 
4.1 - O valor desta Ata de Registro de Preços é de R$ _______ 
(_________________), decorrente dos Medicamentos/Materiais Medicos 
Hospitalares descritos na Cláusula Segunda Objeto desta Ata. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
5.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias  após atestado de 
conferência do material por parte da secretaria solicitante e 
liquidação da nota fiscal.  
 
5.2. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, a mesma ficará bloqueada e o pagamento sustado 
até que a licitante providencie as medidas saneadoras necessárias, não 
ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o Município. 
 
5.3. O pagamento será efetuado, através de transferência eletrônica ou 
ordem de pagamento/cheque nominal, conforme legislação vigente 
mediante a apresentação da nota fiscal. 
 
5.4. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
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5.5. É condição para o pagamento do valor constante da Nota 
Fiscal/Fatura, a prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), com as contribuições para a Previdência 
Social (INSS), Fazenda Pública deste Município e demais exigida em 
lei. 
 
5.6 - Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o 
seguinte procedimento: 
 
I – a multa será descontada do valor total do respectivo contrato e; 
 
II – se o valor da multa for superior ao valor devido pelo 
fornecimento dos materiais, responderá o contratado pela sua diferença 
a qual será descontada do pagamento eventualmente devidos pelo 
CONTRATANTE, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
 
6.1 – O objeto será fornecido pela contratada, conforme cláusula 
segunda.  
 
6.2 – O fornecimento de Medicamentos/Materiais Médicos Hospitalares 

deste contrato se dará conforme ordem de serviços emitida pelo 

departamento de compras, depois de licitado e será executado conforme 

termo de referencia. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 
 
7.1 - São obrigações da CONTRATADA: 
 

I – Responsabilizar integralmente pelo serviço solicitado pelo 
CONTRATANTE, arcando com todo prejuízo que a mesma vier a sofrer em 
decorrência prazo pactuado; 
 
II – Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos 
causarem ao patrimônio do CONTRATANTE, ou a servidores desta ou a 
terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou dolosa, 
procedendo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, aos reparos ou 
indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;  
 
III – Responder por todo o ônus, tais como salário, encargos sociais e 
legais, uniformes, impostos, seguro, vale-transporte e outros 
relativos aos seus empregados, e por quaisquer acidentes que possam a 
vir a ser vitimas seus empregados e seus prepostos; 
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IV – Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 
quando em ocorrência da espécie forem vitimas os seus empregados ou 
terceiros no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 
acontecido em dependências do CONTRATANTE; 
 
V – Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, 
atendendo de imediato as reclamações; 
 
VI – Manter, durante o período de vigência da Ata de Registro de 
Preços, todas as condições que ensejarem a sua habilitação e 
qualificação no certame; 
 
VII - Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para 
outrem; 
 
VIII - Não delegar ou transferir a execução desta Ata de Registro de 
Preços a terceiros, sem prévia anuência do CONTRATANTE. 
 
IX - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, 
inerentes ao objeto da presente licitação; 
 
X - Efetuar a ENTREGA dos Medicamentos/Materiais Médicos Hospitalares, 

no prazo e locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, em 

estrita observância das especificações do Edital e da proposta; 

7.2 - São obrigações do CONTRATANTE: 
 
I – Proporcionar todas as facilidades a boa execução do contrato; 
 
II – Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas 
ou irregularidades constatadas na prestação dos serviços para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
III – Fornecer por escrito às informações necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos, objeto do contrato; 
 
IV - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 
Contratada, através de servidor especialmente designado; 
 
V - Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
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8.1 - Pela inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, O 
CONTRATANTE poderá aplicar a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, no 
prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, as seguintes sanções, 
sem prejuízo da Rescisão Contratual: 
 
I – Advertência; 
 
II – Multa de 2 % (dois por cento) sob o valor total do Contrato/Nota 
de Empenho; 
 
III – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos; 
 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no item III; 
 
8.2 - Se o valor da multa não for recolhido pela CONTRATADA, será 
automaticamente descontado do pagamento a que fizer jus. Em caso de 
inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido 
será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do 
Município de Cachoeira Dourada-Minas Gerais e cobrado judicialmente; 
 
8.3 - A CONTRATADA que se recusar, injustificadamente, a assinar o 
Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento 
da obrigação assumida, será aplicada a multa de 2 % dois por cento) 
sob o valor do Contrato/Nota de Empenho, podendo o CONTRATANTE 
convidar a aceitar o Contrato/Nota de Empenho as demais licitantes, na 
sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas 
condições da vencedora. 
 
8.4 - Será observada toda a previsão do item 13 do edital. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
9.1 - A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS vigorará pelo prazo de 12 
(doze) meses a partir de sua assinatura do contrato. 
 
9.2 – A existência de preços registrados não obriga a administração a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a 
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aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado 
em igualdade de condições 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
10.1 - A fiscalização do cumprimento do objeto deste pacto ficará a 
cargo de servidor da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
 
11.1 - Caberá, ainda, ao CONTRATANTE, providenciar a publicação do 
extrato resumido da presente Ata de Registro de Preços nos mesmos 
meios de publicação do edital de Pregão Eletrônico Nº 002/2017, em 
obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 
12.1 - Constituem motivos para rescisão da Ata de Registro de Preços: 
I – o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas 
contratuais especificações e prazos; 
 
II – a paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração; 
 
III – a subcontratação total ou parcial do seu objeto; 
 
IV – a decretação de falência; 
 
V – a dissolução da sociedade; 
 
VI – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura 
da empresa, que prejudique a execução do contrato; 
 
VII – razões de interesse público; 
 
VIII – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos 
pelo CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação; 
 
IX – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato; 
 
12.2 - A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá ser: 
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I – Determinada unilateralmente e escrito do CONTRATANTE, nos casos 
previstos nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93 e alterações; 
 
II – Amigável, por acordo entre as partes, mediante formalização de 
aviso prévio e com antecedência; 
 
III – Judicial, nos termos da legislação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO E CASOS OMISSOS 
 
13.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Capinópolis - Minas Gerais, 
para dirimir eventuais dúvidas ou questões emergentes oriundas do 
presente Contrato. 
 
13.2 - Nos casos omissos serão aplicadas as regras da Lei 8.666/93 e 
suas alterações, os princípios do Direito Administrativo e 
Constitucional e os princípios Gerais dos Contratos. 
 
E, por estarem de comum acordo, firmam o contrato em 03 (três) vias, 
juntamente e na presença de duas testemunhas idôneas. 

 
 

CACHOEIRA DOURADA - MG, ____  de ___________________ de 2017. 
 
 

__________________________________ 
OVIDIO AFRO DANTAS 

PREFEITO 
CONTRATANTE 

 
________________________________ 

GETULIO FRAGUER DANTAS 
GESTOR  

FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE 
 

__________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1ª________________________________________ 
CPF 
 
2ª________________________________________ 

CPF     


