
 

 

Jaciara-MT, 17 de Setembro de 2018. 

 

Ofício nº.765/SMS/JAC 

Exmo. Senhor 

Abduljabar Galvin Mohammad 

Prefeito Municipal de Jaciara, estado de Mato Grosso. 

 

 

 Senhor Prefeito, 

 

 Solicitamos a Vossa Excelência, a publicação do processo de licitação a partir de 

02 de outubro de 2018, requerido através deste ofício, cujo objeto é o Registro de 

preços para aquisições de medicamentos, materiais de consumo, equipamentos e 

insumos para atendimento e manutenção doLABORATÓRIO MUNICIPAL, 

BANCO DE SANGUEe SAMU, unidades da Secretaria Municipal de Saúde de 

Jaciara – MT. 

 Salientamos que a contratação terá vigência de 12(doze) meses, contados a partir 

da data da assinatura do contrato. O prazo de vigência do contrato poderá ser 

prorrogado nos termos do Inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº. 8.666/93, desde que os 

serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos, e os preços 

e as condições sejam vantajosos para o Município.  

 Encaminhamos anexos das cotações de preços médio pesquisado no sistema 

online “Banco de Preços”, avançado banco de dados desenvolvido para auxiliar em 

todas as fases da contratação pública o qual contém referências das mais diversas 

empresas fornecedoras dos produtos a serem licitados, com preços conforme praticados 

no mercado. 

 Se V. Exa. estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios em autorizar a 

abertura do processo licitatório referido. 

 Certos de contarmos com o vosso apoio e colaboração, desde já agradecemos. 

 

Atenciosamente, 

 

_________________________________ 

Fabrício Carvalho de Sousa Fabian. 

Secretário de Saúde Municipal de Jaciara – MT 



 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. O presente termo tem por objeto: “Registro de preços para aquisição de materiais de 

consumo para o Laboratório Municipal, Banco de Sangue e SAMU,da Secretaria 

Municipal de Saúde de Jaciara-MT”. 
 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Atender a população Jaciarense, observando a responsabilidade pela atenção básica às 

famílias usuárias do SUS (Sistema Único de Saúde), no desenvolvimento de um conjunto de 

ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação fundamentada nos 

princípios da humanização e assistência às famílias. 

 

2.2. Fornecer insumos e equipar as unidades de atendimento com materiais de uso farmacêutico, 

hospitalar, bioquímico, histoquímico, microbiológico, parasitológico, hematológico entre outros 

da requerida analise clínica de uso humano, para prestação de serviços do Laboratório, Samu e 

Banco de Sangue Municipal no atendimento humanizado, das famílias usuárias do SUS 

(Sistema Único de Saúde). 

 

 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

 

3.1. As especificações dos itens a serem adquiridos pelo Município de Jaciara deverão 

compreender as especificações mínimas contidas abaixo:  

 

ITEM 
CÓDIGO DO 

TCE 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QND. 

VALOR  

MEDIAN

A 

VALOR TOTAL 

1  

170627-6 

Uf (cód.: 37) 

Álcool etílico a 70% - concentração/dosagem a 

70%, forma de apresentação em frasco de 1000 

ml. 

Litro 2000 

R$ 16,00 R$ 32.000,00 

2  

191563-0 

Uf(cód.: 1106) 

Algodão hidrófilo - na cor branca, macio, isenta 

de impurezas, inodoro, em forma de rolo, 

apresentando camadas sobrepostas, com 

aproximadamente 20 cm de largura x 1,70m de 

comprimento, pesando 500g, embalagem 

apropriada, o produto devera estar 

acondicionado de forma a garantir sua 

integridade, a apresentação do produto devera 

obedecer à legislação atual vigente. 

Rolo 500 

R$20,00 R$ 10.000,00 

3  

425539-9 

UF (cód.: 1) 

Coletor para material perfuro-cortante - em 

papelão rígido, impermeável, com montagem 

rápida e simples, tampa de vedação e fundo em 

plástico rígido, travamento parcial e definitivo, 

alça dupla em plástico resistente, extrator de 

agulha, saco plástico envolvente para transporte 

e para revestimento interno do coletor, 

capacidade: 13 litros, produzido de acordo com 

nbr 13853 . 

Unidade 350 

R$4,36 R$ 1.526,00 



 

 

4  

195992-1 

Uf (cód.: 64) 

Coletor para material perfuro-cortante - em 

material resistente papelão ondulado, gramatura 

100, cor amarela e impressão em preto 

infectante 6.2¨ frente/atrás, com sistema de 

abertura e fechamento instruções de montagem 

e manuseio nas laterais, em formato com 

medidas: 25 cm de comprimento, 33 cm de 

altura e 24,5cm de largura (lateral), com 

capacidade de 20 litros, bandeja pré-vincada 

reforçando o fundo do coletor, o produto devera 

apresentar laudo analítico que comprove 

cumprimento das normas ABNT. 

Caixa c/ 1 

Unidade 
350 

R$ 9,85 R$ 3.447,50 

5  

272041-8 

Uf (cód.: 1) 

Compressa de gaze hidrófila - de fios de 

algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos 

soltos com 09 fios, em rolo tipo queijo com 8 

dobras, medindo 91cm x 91mts,com formato 

quadrado, não estéril,  (gaze tipo queijo 13fios/ 

cm² 91 m x 91 cm) 

Unidade 200 

R$ 74,41 R$ 14.882,00 

6  

193079-6 

Uf (cód.: 38) 

Lamina de bisturi - em n.15, estéril em aço 

inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e 

sinais de oxidação, fio, curvado em sua ponta, 

perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a 

cobalto 60, envelope em alumínio que permita 

abertura, com perfeito acabamento asséptica, 

hermeticamente fechado, com forro interno de 

proteção para o fio da lamina,, o produto devera 

ser entregue com laudo que contendo dados de 

identificação, procedência, lote ,validade e 

registro no m.s.(lamina de bisturi n° 15, de aço 

carbono, estéril) 

Caixa com 

100 

unidades 

50 

R$ 30,43 R$ 1.521,50 

7  

237666-0 

Uf (cód.: 61) 

 

Lamina - em vidro, delimitada com 10 círculos, 

extremidade fosca, extrafina, medindo 26 x 76 

mm, para uso em microscopia, acondicionado 

em embalagem apropriada(lamina para 

microscopia fosca , sem lapidar, medida 26,0 x 

76,0mm, espessura 1,0 a 1,2mm) 

Caixa com 

50 unidades 
500 

R$ 4,13 R$ 2065,00 

8  

418526-9 

Uf(cód.: 38) 

Luva - luva descartável em látex para 

procedimentos não invasivos, tamanho g, 

lubrifica das com pó bio-absorvivel, não 

cirúrgico, não estéril, talcada ambidestra, 

tamanho "g", caixa com 100 luvas) 

Caixa com 

100 

unidades 

400 

R$ 25,30 R$ 10.120,00 

9  

418525-0 

Uf(cód.: 38) 

Luva - luva descartável em látex para 

procedimentos não invasivos, tamanho m, 

lubrificadas com pó bio-absorvivel, ambidestra, 

tamanho "m", (caixa com 100 luvas) 

Caixa com 

100 

unidades 

500 

R$ 28,93 R$ 14.465,00 

10  

433727-1 

Uf (cód.: 38) 

Luva para procedimento - em látex (borracha 

natural),ambidestra superfícielisa, sempó, 

tamanho p,com punho 

reforçado,nãoestéril,embalagem apropriada para 

o produto,de acordo com as normas do 

ministério do trabalho( caixa com 100 luvas) 

Caixa com 

100 

unidades 

800 

R$ 33,33 R$ 26.664,00 

11  

134257-6 

Uf (cód.: 201) 

Saco para coleta de lixo hospitalar - 

confeccionado em polietileno, 105cm comp. 

75cm larg.x 0,14 espessura, branco leitoso, com 

identificação de resíduo infectante, 100 litros, o 

material devera estar em conformidade com nbr 

9191(saco leitoso para material contaminado de 

100 litros, pacote com 100 unid.) 

Pacote com 

100 

unidades 

500 

R$ 63,77 R$ 31.885,00 

12  132770-4 

Uf (cód.: 201) 

Saco para coleta de lixo hospitalar - 

confeccionado em polietileno, 62cm comp.x 

Pacote com 

100 
500 

R$ 47,57 R$ 23.785,00 



 

 

59cm larg.x 0,07 esp., branco leitoso, com 

identificação de resíduo infectante, 30 litros, o 

material devera estar em conformidade com nbr 

9191(saco leitoso para material contaminado de 

30 litros, pacote com 100 unid.) 

unidades 

13  

137586-5 

Uf(cód.: 201) 

Saco para coleta de lixo hospitalar - 

confeccionado em polietileno, 80cm comp.x 

63cm larg.x 0,12 esp., branco leitoso, com 

identificação de resíduo infectante e timbre, 50 

litros, o material devera estar em conformidade 

com nbr 9191( pacote com 100 unid.)pacote 

100 unidade (cód.: 201) 

Pacote com 

100 

unidades 

500 

R$ 33,10 R$ 16.550,00 

14  

55882-6 

Uf(cód.: 2165) 

Seringa descartável - em plástico, atóxico, 

epirogênico 10 cc com agulha, estéril, com 

capacidade, apresentando rigidez e 10 ml, em 

plástico transparente, atóxico,, corpo com 

epirogênico, cilindro translucido com alto, 

embolo grau de transparência e internamente 

siliconizado, escala de graduação milimetra da, 

bico visível, com anel de retenção, flange 

anatômico, embolo de borracha com pistão 

lubrificado, com adaptador sem rosca, com 

capacidade de embalagem individual de papel 

grau cirúrgico ou com filme termoplástico que 

permita abertura, asséptica, contendo dados de 

identificação, procedência, tipo de esterilização, 

validade, e registro no ministério da saúde. 

(cód.: 2165)) 

Unidade 10000 

R$ 0,57 R$ 5.700,00 

15  

353474-0 

Uf (cód.: 1) 

Caixa térmica - polietileno de alto impacto, 

capacidade para 95 litros, medidas externas: 

43x92x420mm, isolamento interno em 

poliuretano injetado, conservação máxima: 5 

dias, tampa deslizante e reversível (função 

bandeja), alça rígida e escamoteável para 

transporte de material biológico 

Unidade 02 

R$ 

1.250,00 

R$ 2.500,00 

16  

13168-7 

Uf(cód.: 1) 

Coletor de urina infantil estéril - em plástico e 

adesivo hipoalérgico e atóxico, formato 

retangular, bordas demarcadas, modelo para 

ambos os sexos, com paredes sobrepostas, 

capacidade de 100ml, graduada a cada 10ml, 

apresentação conforme decreto lei 79094/77 

combinado com o art.31 da lei 

8078/90,contendo dados de 

identificacao,procedencia,val.,lote e reg.ms 

Unidade 2000 

R$ 0,47 R$ 940,00 

17  

188342-9 
Uf (cód.: 1) 

Termômetro - com digital para uso clinico, 

visor amplo para facilitar a leitura, em material 

resistente, graduada em 35 graus a 44 graus, 

precisão de 0,1 graus centigrado, embalagem 

individual, rotulagem de acordo com legislação 

vigente certificado de calibração, demais 

informações complementares vide edital.  

(termômetro digital para febre) 

Unidade 60 

R$ 15,60 R$ 936,00 

18  

77520-7 

Uf (cód.: 201) 

Touca cirúrgica descartável - confeccionada em 

material de fibras 100% polipropileno, 

hipoalérgico, gramatura 30, formato anatômico, 

com total capacidade de ventilação, com 

elástico em toda sua extensão, apresentação 

conforme decreto lei 79094, pacote 100 

unidade. 

Pacote com 

100 

unidades 

600 

R$ 10,87 R$ 6.522,00 

19  55807-9 Álcool metílico - categoria p.a., acondicionado Litro 80 R$ 17,00 R$ 1.360,00 



 

 

Uf(cód.: 37) em frasco com 01 litro, rotulo com nr. De lote, 

data de fabricação/validade e procedênciap.a. 

Frasco c/ 1000 ml. 

20  

194356-1 
Uf(cód.: 1138) 

Kit para determinação de fator reumatoide - 

determinação por aglutinação de látex, método 

qualitativa e semi quantitativa, volume máximo 

de látex 2,5ml, controle positivo 0,5ml - 

controle negativo 0,5ml, uso em soro, 

estocagem na temperatura de 2 a 8 c, volume 

total do kit 3,5ml -100 reações, rotulagem com 

nr. de lote, data de fabricação/validade. 

Kit 50 

R$ 97,76 R$ 4.888,00 

21  

42685-7 

Uf (cód.: 1137) 

Kit mucoproteínas - determinação por reação 

química, método não enzimático, modo de 

reação ponto final, técnica colorimétrica, 

estocagem na temperatura de 15 a 25ºC, 

automação não automatizada, rotulagem com 

nr. De lote, data fabricação/validade folin, 

compatível para bioplus 200.) 

Kit – teste 50 

R$ 81,22 R$ 4.061,00 

22  

0000545 

Uf (cód.: 1138) 

Kit de reagentes para equipamento laboratorial - 

para dosagem quantitativa da 

aspartatoaminotransferase(ast) ou transaminase 

glutâmico oxalacetica  (tgo),  método cinético 

para aparelho semi-automatizado (120 testes, 

compatível para bioplus 200) 

Kit 150 

R$ 172,57 R$ 25.885,50 

23  

0000544 

Uf(cód.: 1138) 

Kit de reagentes para equipamento laboratorial - 

para dosagem quantitativa da alanina 

aminotransferase(ast) ou transaminase 

glutâmicopiruvica  (tgp),  método cinético para 

aparelho semi-automatizado (120 testes, 

compatível para bioplus 200) 

Kit 150 

R$ 92,59  R$ 13.888,50 

24  

432734-9 

Uf (cód.: 38) 

Lamínula - em vidro, transparente, dimensões: 

24 x 32mm, espessura entre: 0,13 e 

0,16mm,retangular, sem imperfeições na 

superfície para microscopia, embalado em caixa 

com proteção contra umidade,caixa 100 

unidade . 

Caixa com 

100 

unidades 

500 

R$ 25,00 R$ 12.500,00 

25  

227196-6 

Uf (cód.: 38) 

Lanceta - em plástico com ponta em inox, tipo 

(onetouchultrasoft), com disco protetor, estéril, 

descartável, para perfuração de dedo, 

acondicionado em caixa com 100 lancetas 

,obtenção de sangue capilar, retrátil, estéril,  

Caixa com 

100 

unidades 

2000 

R$ 40,58 R$ 81.160,00 

26  

312312-0 

Uf (cód.: 1) 

Lixeira hospitalar - em aço inox, capacidade 20 

litros, formato redondo, com tampa acionada 

por pedal, pedal revestido em borracha, cesto 

interno removível com alça externa de metal, de 

acordo com a resolução do conama nr. 275.  

Unidade 30 

R$ 146,45 R$ 4.393,50 

27  

253470-3 

Uf (cód.: 1) 

Pipeta - de polipropileno monocanal, com ejetor 

automático de ponteiras, volume regulável de 

10 a 200ul (microlitros), esgotamento total, 

obediência fabricada de acordo com as normas 

técnicas da abnt/nbr, acondicionada em 

embalagem apropriada de acordo com 

legislação vigente. 

Unidade 50 

R$ 275,00 R$ 13.750,00 

28  

160225-0 

Uf (cód.: 1) 

Pipeta - de polipropileno monocanal, volume 

100 microlitros, esgotamento total 

semiautomático de ponteiras, gravação 

permanente, para pipetagem em sorologia, 

obediência de acordo com as normas técnicas 

da abnt/nbr . 

Unidade 50 

R$ 192,68 R$ 9.634,00 

29  94533-1 Micropipeta - de polipropileno monocanal, Unidade 50 R$ 267,50 R$ 13.375,00 



 

 

Uf (cód.: 1) volume 1000 microlitros, esgotamento total 

semiautomático de ponteiras, gravação 

permanente, para pipetagem em sorologia (hiv), 

obediência nbr/abnt, embalagem apropriada 

para o produto. 

30  

174526-3 

Uf (cód.: 1) 

Micropipeta - de polipropileno monocanal 

semiautomática, com ejetor de ponteiras, 

sistema de amortecimento, com suporte 

individual de ponteiras, volume regulável de 5 a 

20 ul (microlitros), obediência de acordo com 

as normas técnicas da nbr/. 

Unidade 5 

R$ 105,00 R$ 525,00 

31  

0009016 

Uf (cód.: 1) 

Micropipeta - de polipropileno monocanal, 

volume variável de 50 a 200 microlitros, 

semiautomático de ponteiras, gravação 

permanente, para pipetagem em sorologia, 

obediência nbr/abnt, embalagem apropriada 

para o produto. 

Unidade 5 

R$ 200,00 R$ 1.000,00 

32  

00015820 

Uf (cód.: 1) 

Seringa hipodérmica descartável de 5ml, estéril, 

atóxica, apirogênica, sem agulha , com bico 

luerslip. 

Unidade 10000 

R$ 0,36 R$3.600,00  

33  

00015819 

Uf (cód.: 1) 

Seringa hipodérmica descartável de 

3ml,esteril,atóxica, apirogênica, sem agulha , 

com bico luerslip 

Unidade 10000 

R$ 0,34 R$ 3.400,00 

34  

268329-6 
Uf (cód.: 1138) 

Teste qualitativo de aglutinação rápida - método 

imunocromatográfico p/ detecção dos antígenos 

do influenza do tipo a e b, inclusive o subtipo 

aviário, utilizando amostras de swab ou 

aspirado nasal (kit contendo 25 testes, swabs e 

controles positivo e negativo, rotulo com n- de 

lote, data fabricação/validade, procedência) 

Kit 100 

R$ 137,92 R$ 13.792,00 

35  

430547-7 

Uf (cód.: 1) 

Tubo para coleta de amostra de urina - em 

plástico rígido, com tampa, estéril, 12 ml 

rotulagem respeitando a legislação vigente 

(tubo plástico para urina, capacidade para 12 

ml) 

Unidade 1000 

R$ 0,47 R$ 470,00 

36  

53966-0 

Uf(cód.: 1) 

kit proteínas - determinação por reação 

química, método colorimétrico, modo de reação 

ponto final, técnica leitura na faixa de 500 nm, 

volume máximo de pronto para uso, estocagem 

na temperatura ambiente, para determinação em 

urina e líquor, volume total do kit 100ml. 

Unidade 30 

R$ 90,00 R$ 2.700,00 

37  

43355-1 

Uf(cód.: 1) 

Termômetro de máxima e mínima - com escala 

de 0 a 60º célsius, medindo 20cm de 

comprimento por 0.6cm de largura, com capilar 

prismático, enchimento mercúrio, utilizado para 

controle interno de temperatura de banho-

maria) 

Unidade 30 

R$ 131,90 R$ 3.957,00 

38  

17178-6 

Uf (cód.: 1) 

Fita adesiva - crepe, medindo (12mmx50m), na 

cor branca (fita branca – uso hospitalar) 

unidade. 

Unidade 100 

R$ 7,92 R$ 792,00 

39   

181184-3 

Uf (cód.: 1) 

 

Caixa térmica para transporte de bolsa de 

sangue - com capacidade aproximada de 24,6 

litros, poliuretano, mantendo a refrigeração por 

1 a 6 graus por 3 horas, portáteis 

Unidade 10 

R$ 500,00 R$ 5.000,00 

40  

305762-3 

Uf (cód.: 1) 

Agulha para coleta de sangue 25 x 0,7 mm c/ 

bisel médio trifacetado, protetor de encaixe 

firme, estéril. 

Unidade 20000 

R$ 0,12 R$ 2.400,00 

41  

51470-5 

Uf(cód.: 96) 

Curativo adesivo - com bandagem adesiva para 

uso apos punção venosa, antisséptico, 

antialérgico e estéril, 2.0 cm de diâmetro, 

Caixa com 

500 

unidades 

34 

R$ 15,06 R$ 512,04 



 

 

involucro individual integro e estéril Caixa com 

500 unidades. 

42  

192954-2 

Uf (cód.: 1) 

Coletor de urina infantil feminino - descartável, 

com capacidade para 100 ml, com adesivo, 

hipoalérgico, com graduação a cada, 10 ml, 

com local para identificação do paciente.  

Unidade 5000 

R$ 0,51 R$ 2.550,00 

43  

192955-0 

Uf (cód.: 1) 

Coletor de urina infantil masculino - descartável 

com capacidade para 100 ml, com adesivo, 

hipoalérgico, com graduação a cada, 10 ml com 

local para identificação do paciente. 

Unidade 5000 

R$ 0,50 R$ 2.500,00 

44  

193092-3 

Uf (cód.: 1) 

Mascara descartável para uso em bacteriologia 

com fator de proteção n 95 e certificação, 

niosch . Formato anatômico com boa vedação, 

contendo dispositivo para ajuste nasal em 

alumínio fixada no corpo da mascara. 

Unidade 1000 

R$ 4,76 R$ 4.760,00 

45  

270792-6 

Uf (cód.: 1) 

Óculos de proteção - tipo viseira facial, em 

acetato, com boa transparência, tamanho 

padrão.  

Unidade 30 

R$ 10,00 R$ 300,00 

46  
55374-3 

Uf (cód.: 1) 

Tubo a vácuo para coleta de sangue - em 

plástico, e transparente, com tampa vermelha, 

acelerador de coagulo para sorologia, com 9 ml,  

unidades . 

Unidades 10000 

R$ 1,29 R$ 12.900,00 

47  

196128-4 

Uf (cód.: 1) 

Tubo a vácuo para coleta de sangue - em vidro 

ou plástico, composto de edta, tampa na cor 

roxa, para aspiração de 5 ml, tubo de 13 x 

75mm, identificação no tubo: com nome do 

reagente, validade, procedência, acondicionado 

em embalagem apropriada. 

Unidades 10000 

R$ 0,91 

R$ 9.100,00 

48   

223803-9 

Uf (cód.: 1) 

Bolsa para coleta de sangue dupla de 500 ml 

com cpda-1 e conector a vácuo 
Unidade 1000 

R$ 26,00 R$ 26.000,00 

49  

156054-9 

Uf (cód.: 89) 

Albumina bovina 22% - constituída por 

albumina bovina, usado em tubo, em português 

com informações técnicas, frasco 10 mililitro.  

Frasco 10 

mililitro 
15 

R$ 24,68 R$ 370,20 

50  

63896-0 

Uf (cód.: 1) 

Almotolia de plástico atóxico, transparente, 

resistente a desinfecções, quedas, composto por 

corpo rosqueado a tampa e bico com protetor, 

embalagem apropriada com capacidade de 

250ml unidade. 

Unidade 30 

R$ 11,75 R$ 352,50 

51  

80352-9 

Uf (cód.: 1) 

Solução anticoagulante fluoreto - composto por 

solução anticoagulante fluoreto usado para 

glicemia, frasco de 250 ml, rótulo em português 

com NR de lote, data de fabricação/validade, 

formula e procedência, apresentar registro no 

MS(anticoagulante fluoreto frasco c/ 250 ml) 

Unidade 20 

R$ 141,52 R$ 2.830,40 

52  

154067-0 

Uf (cód.: 120) 

Reagente para diagnostico - - azul de metileno, 

solução segundo loeffler, embalagem 

apropriada para o produto, nr.do lote, data de 

fabricação e validade, identificação do 

fabricante, procedência. (azul de metileno seg, 

loeffler frasco c/ 500 ml) 

Frasco  

com 500ml 
20 

R$ 63,86 R$ 1.277,20 

53  

165345-8 

Uf (cód.: 1) 

Cálice - em vidro (transparente), para 

sedimentação, capacidade 125ml, com base 

redonda, para parasitologia, acondicionado em 

embalagem apropriada para o produto. 

Unidade 100 

R$ 16,38 R$ 1.638,00 

54  

97006-9 

Uf (cód.: 1) 

Câmara de contagem - de Fuchs Rosenthal, 

melhorada, em vidro, espelhado, com 2 

retículos, com sulco separador com largura min. 

3mm e prof. 1,5mm, com 2 lamínulas, para 

contagem de células e elementos, 

Unidade 2 

R$ 210,95 R$ 421,90 



 

 

acondicionado em caixa resistente com 01 

unidade, acondicionado em caixa com 01 

unidade, rotulo com nr. De lote, data de 

fabricação e procedência (câmara de fuchs-

rosenthal) 

55  

107278-1 

Uf (cód.: 1) 

 

Câmara de contagem de Neubauer em vidro, 

espelhada, com 01 reticulo, sulco separador, 

com 02 lamínulas para contagem de células e 

elementos, acondicionado em caixa resistente 

com 01 unidade, rotulo com nr de lote, data de 

fabricação e procedência (câmara de Neubauer 

espelhada) 

Unidade 2 

R$ 212,50 R$ 425,00 

56  

58199-2 

Uf cód.: 1) 

Coletor - em plástico, pote, leitoso e 

transparente, com tampa rosqueável, 50 cc, para 

coleta de fezes, estéril, sem lacre, 

acondicionado em embalagem apropriada . 

Unidade 2000 

R$ 0,30 R$ 600,00 

57  

233549-2 

Uf (cód.: 1) 

Escova para limpeza - de vidraria (tubo de 

ensaio), tamanhos G, de nylon, com cerdas 

flexível, com alça. 

Unidade 50 

R$ 7,69 R$ 384,50 

58  

233549-2 

Uf (cód.: 1) 

Escova para limpeza - de vidraria (tubo de 

ensaio), tamanhos M, de nylon, com cerdas 

flexível, com alça. 

Unidade 50 

R$ 13,21 R$ 660,50 

59  

182464-3 

Uf (cód.: 1) 

Escova para limpeza - de vidraria (tubo de 

ensaio), tamanhos P, de nylon, com cerdas 

flexível, com alça. 

Unidade 50 

R$ 4,53 R$ 226,50 

60  

251264-5 

Uf (cód.: 1303) 

Tira teste p/ determinação semiquantitativa da 

glicose na urina - para detecção de corpos 

cetônicos (tira-teste para determinação 

semiquantitativa de parâmetros na urina kit com 

50 tiras) 

Frasco  c/ 

50 unidade 
30 

R$ 38,50 R$ 1.155,00 

61  

250886-9 

Uf (cód.: 1) 

Braçadeira para garrote pneumático - tamanho 

adulto, para punção de veias, em tecido em 

material elástico com velcro (garrote com 

tecido elástico com trava) 

Unidade 20 

R$ 19,00 R$ 380,00 

62  

0000542 

Uf (cód.: 1138) 

Kit de reagentes para equipamento laboratorial - 

para dosagem quantitativa de ácido úrico em 

soro, plasma e urina com método enzimático 

colorimétrico. Para aparelho semi-automatizado 

,kit com 200 testes, compatível para bioplus 

200) 

Kit 50 

R$ 138,50 R$ 6.925,00 

63  

39364-9 

Uf (cód.: 1) 

Kit alfa-amilase - determinação por reação 

química, método enzimático, modo de reação 

cinético, técnica colorimétrico, 2 a 8ºC (kit para 

determinação do amilase por metodologia 

cinetica-colorimetrica, contendo substrato e 

iodo de estoque, reagentes líquidos , volume 

para 100 testes, compatível para bioplus 200 

Unidade 50 

R$ 242,50 R$12.125,00  

64  

154107-2 

Uf (cód.: 1119) 

Kit aslo - determinação por aglutinação em 

látex para anti-estreptolisina ¨o¨, método não 

enzimático, técnica leitura visual, automação de 

execução manual, reagente principal pronto 

para uso, para determinação em soro, volume 

total do kit: 50 - 100 testes, presença de padrão 

com controles negativo e positivo inclusos (kit 

para pesquisa de estreptolisina "o" por 

aglutinação indireta, contendo suspensão de 

latéx revestida com estreptolisina "o" de 

volume 2,5ml) 

Kit com 50 

testes 
50 

R$ 235,00 R$ 11.750,00 

65  124306-3 

Uf (cód.: 2224) 

Teste qualitativo de aglutinaçãorápida - método 

imunocromatografico em tiras, para da beta-hcg 

Frasco com 

50 testes 
50 

R$ 100,00 R$ 5.000,0 



 

 

em soro ou urina c/sensibilidade 10mui/ml, 

apresentação em frascos herméticos com 50 

testes, rotulo com n.do lote, validade, data de 

fabric. 

66  

38367-8 

Uf (cód.: 1) 

 

Kit para analise química - para determinação de 

bilirrubinas totais e direta, para analise de 

sangue, para determinações na de 0 a 15 mg/dl, 

para não automatizado, para colorimétrica, para 

espectrofotometro, para analise segundo 

métodocolorimétrico direto, com 

revelador,nitrito de sódio,reativo sulfanilico, 

com sim, com kit para 200 testes, 

acondicionado em caixa, rotulo com nr. de lote, 

data de fabricação/validade e condição de 

armazenamento,( compatível para bioplus 200) 

Unidade 50 

R$ 120,00 R$ 6.000,00 

67  

27986-2 

Uf (cód.: 1) 

Kit ckmb - determinação por reaçãoquímica, 

métodoenzimático, modo de reação: cinético, 

técnica uv, volume máximo de 20 x 2,5 ml 

monoteste, estocagem na temperatura de 2 a 8c, 

automação:não automatizado, rotulagem com 

numero de lote, data de fabricação e validade, 

tem, reagente principal liofilizado, 

reconstituição com substrato, para determinação 

em soro, anticoagulante: ausente, volume total 

do kit no máximo 100 ml, presença de padrão: 

desnecessária ( compatível para bioplus 200) 

Unidade 50 

R$ 185,25 R$ 9.262,50 

68  

40122-6 

Uf (cód.: 1) 

Kit cpk - determinação por reaçãoquímica, 

métodoenzimático, modo de reaçãocinético, 

técnica leitura em 340nm, volume máximo de 

volume final de 15 x 4, estocagem na 

temperatura de 2 a 8c, rotulagem com nr. de 

lote, data de fabricação/validade e procedência, 

reagente principal liofilizado, reconstituído com 

tampão nac, para determinação em soro, 

volume total do kit para 60 determinações, 

numero de reagentes do kit no máximo 4 

reagentes (volume para 50 testes, compatível 

para bioplus 200)  

Unidade 50 

R$ 170,00 R$ 8.500,00 

69  

28206-5 

Uf (cód.: 1138) 

Kit colesterol total - determinação por 

reaçãoquímica, métodoenzimático, modo de 

reaçãocolorimétrico, técnica 505 nm, volume 

máximo de reativo 4-af 13ml,reativo fenol 

13ml, enzimas 5ml,, estocagem na temperatura 

de 2 a 10c, automação: expresspluss e não 

automatizado, rotulagem com nr. Lote data de 

fabricação e validade, para determinação em 

soro ou plasma, anticoagulante.,compativel para 

bioplus 200) 

Kit 50 

R$ 146,00 R$ 7.300,00 

70  

431520-0 

Uf (cód.: 1) 

Reagentes químicos - kit de coloração de gram 

categoria reagentes químicos,sistema de 

coloração e identificação de colônias de 

bactérias isoladas em meio de cultura sólidos e 

líquidos, em esfregaços de material colhido em 

áreas diversas,limites máximos solução corante 

de violeta genciana fenicadasolução de lugol 

solução descorante a base de álcool-acetona 

solução corante de fucsina fenicada para 

gram,acondicionado em 04 frascos individuais 

de: lugol, fucsina diluída, violeta genciana e 

descorante,rotulo com num. Lote, data 

fabricação/validade, formula, armazenagem e n. 

unidade 10 

R$ 125,00 R$ 1.250,00 



 

 

do registro do produto no m.s.  

71  

425111-3 

Uf (cód.: 1138) 

Sistema de coloração diferencial para 

hematologia - corante rápido,rotulo com 

contendo temperatura de armazenamento, 

validade e registro no ms,kit com 03 tubos de 

500 ml, contendo: solução fixadora, eosina e 

azul de metileno,tempo de coloraçãomáximo de 

60 segundos . 

Kit 50 

R$ 90,00 R$ 4.500,00 

72  

0000543 

Uf (cód.: 1138) 

Kit de reagentes para equipamento laboratorial - 

para dosagem quantitativa de creatinina no 

soro, plasma ou urina com método cinético 

colorimétrico. Para aparelho semi-

automatizado. (volume para 300 testes, 

compatível com bioplus 200.) 

Kit 70 

R$ 62,37 R$ 4.365,90 

73  

85006-3 

Uf (cód.: 1137) 

 

Reagente para dosagem de fosfatase alcalina - 

para determinação colorimétrica, cinética, faixa 

de leitura visível, metodologia por roy 

modificado, com padrão, com substrato, tampão 

e reagente de cor, para determinação em soro, 

execução manual,com volume final da reação 

de no mínimo 2ml, para determinações de 190 a 

200 testes, realizados por macro técnica, com 

instruções para uso, rotulo contendo n. De lote, 

data de fabricação e temperatura de estocagem, 

validade do material apos entrega de no mínimo 

8 (oito) meses, contendo tampão e substrato,  

compatível para bioplus 200 

Kit p/ Teste 50 

R$ 217,50 R$ 10.875,00 

74  

40125-0 

Uf (cód.: 1) 

Kit glicose - determinação por reação química, 

método enzimático, modo de reação ponto final, 

técnica colorimétrica, volume máximo de 5 x 

250 ml, estocagem na temperatura de 2 a 8 

graus, automação: não automatizado, rotulagem 

com nr. Lote, data de fabricação/validade, 

procedência e condição de 

armazenamento,compatível para bioplus 200.) 

Observação: reagente pronto não liofilizado.  

Unidade 50 

R$ 70,00 R$ 3.500,00 

75  

157808-1 

Uf (cód.: 1) 

Solução - para calibração do teste, padrão de 

bilirrubina, acondicionado em embalagem 

apropriada para o produto, rotulo com nr. De 

lote, data de fabricação/validade, fórmula e 

procedência * necessário que o padrão seja da 

mesmo marca que o kit de bilirrubinas.) 

Unidade 10 

R$ 287,50 R$ 2.875,00 

76  

30308-9 

Uf(cód.: 1137) 

Kit para determinação de proteína c reativa - 

determinação por aglutinação de látex, método 

para determinação qualitativa e semi 

quantitativa, modo de reação ponto final, 

volume máximo de látex 2,5ml,controle 

positivo 0,5ml,controle negat, estocagem na 

temperatura de de 2 - 8 c, automação não 

automatizado, rotulagem com numero de lote, 

data de fabricação, validade e pro, para 

determinação em soro, l)  

Kit p/ Teste 70 

R$ 69,00 R$ 4.830,00 

77  

392584-6 

Uf (cód.: 1423) 

Teste - para qualitativa, simultânea tanto do 

antígeno (ag) ns1 quanto do anticorpos (ac) igg 

e igm do vírus da dengue com sensibilidade 

mínima do ag de 92% e do ac de 99% e 

especificidade do ag de aprox. 98%  utilização 

manual in vitro, acondicionado em embalagem 

apropriada,rotulo c/n. Lote, data de 

fabricação/validade, procedência. Temperatura 

Kit c/  

25 Teste 
70 

R$ 33,50 R$ 2.345,00 



 

 

de estocagem e registro no Ministério da Saúde 

- kit 25 teste) 

78  

412584-3 

Uf (cód.: 1423) 

Kit para determinação qualitativa de anticorpos 

específicos para hiv-1 e hiv-2 pelo método 

imunocromatográfico, contendo placa-testes e 

solução diluente, caixa com 25 testes. 

Kit c/  

25 Teste 
100 

R$ 250,00 R$ 25.000,00 

79  

67872-4 

Uf (cód.: 1137) 

Kit para determinação de triglicérides por 

metodologia enzimatica-colorimetrica, 

contendo padrão de volume 5ml e reagente de 

cor de volume 500ml, compatível para bioplus 

200. 

Kit p/ Teste 70 

R$ 197,00 R$ 13.790,00 

80  

98079-0 

Uf  (cód.: 1137) 

Kit para determinação de uréia por metodologia 

enzimática-colorimétrica, contendo tampão, 

urease, oxidante e padrão, volume para 500 

testes, compatível com bioplus 200. 

Kit p/ Teste 70 

R$ 162,40 R$ 11.368,00 

81  

276750-3 

UF (cód.: 1138) 

Kit vdrl, contendo suspensão estabilizada para 

realizar a prova de vdrl modificada(usr) de 

detecção de sífilis e1 conta-gota, kit para 250 

determinações. 

Kit 50 

R$ 68,75 R$ 3.437,50 

82  

304826-8 

Uf (cód.: 61) 

Laminas de vidro para microscopia ótica - 

tamanho de 26,00 x 76,00mm, espessura de 1,0 

a 1,2 mm, lisa,bordas lapidadas,sem 

extremidade fosca,com registro 

ms/anvisa,embaladas em caixa, intercaladas 

uma a uma com folha de papel manteiga. 

Rotulo com numero do lote, data 

fabricação/validade e procedência, caixa com 

50 unid) 

Caixa c/ 50 

unidades 
500 

R$ 13,50 R$ 6.750,00 

83  167946-5 

Uf (cód.: 1) 

Lâmpada - de halogênio, com potencia de 6 

volts / 20 watts, para microscópio 
Unidade 30 

R$ 80,00 R$ 2.400,00 

84  

420220-1 

Uf (cód.: 1370) 

Reagentes químicos - lugol forte solução a 

5%,padrao analítico especifico para 

laboratório,(cas:7553-56-2),acondicionado em 

embalagem apropriada,rotulo nr lote, data 

fabricação/validade, formula e 

procedência(lugol forte a 5%,  frasco c/ 500 ml) 

Unidade 10 

R$ 35,00 R$ 350,00 

85  

261900-8 

Uf (cód.: 38) 

Mascara cirúrgica descartável - não tecido, 

100% polipropileno,pregas horizontais,com 

tripla camada, composta de 2 camadas externas 

de no mínimo tnt 20g/m2 e 1,hipoalergenicas, 

hidro-repelente, não inflamável, clipe nasal e de 

fácil ajuste, com elástico (para fixação atrás das 

aurículas),camada interna de filtro de retenção 

bacteriana meltblown em ate 20g/m2, eficácia 

de retenção bacteriológica (efb) mínima de 

99,8%,embalagem pacote. Art.31 l8079/90 

port.conj.n.1 de 23/01/96- m.saúde,rotulagem 

respeitando o decreto lei 79094,(caixa com 100 

unid) 

Caixa c/ 

100 

unidades 

1000 

R$ 12,60 R$ 12.600,00 

86  

40600-7 

Uf (cód.: 114) 

Reagentes químicos - óleo de imersão para 

microscopia, categoria p.a., categoria para 

analise cito hematológica, teor ir (40c)= 1,4975, 

apresentado em óleo, acondicionado em frasco 

com 100 ml, rotulo com nr. Do lote, data de 

fabricação/validade e condição de 

armazenamento(frasco com 100ml) 

Frasco c/ 

100ml 
20 

R$ 48,80 R$ 976,00 

87  

27848-3 

Uf (cód.: 494) 

Papel de filtro para laboratório - de tipo 

quantitativo, de filtração media, no tamanho 

9cm de diâmetro, embalado em caixa com 100 

folhasp(papel de filtro (9 cm/ 100 folhas) 

Caixa c/ 

100 Folhas 
30 

R$ 22,50 R$ 675,00 



 

 

88  

45892-9 

Uf (cód.: 1) 

Pera - de borracha, de com capacidade de 10ml, 

acondicionado em embalagem com 03 unidades 

(pêra para pipetar)   

Unidade 20 

R$ 14,69 R$ 293,80 

89  

432751-9 

Uf (cód.: 1) 

Pipeta - volumétrica, em vidro borosilicato 3.3, 

classe a,bocal e bico temperado,capacidade: 

10ml, graduada a 20°c,esgotamento total, limite 

de erro: +/- 0,020ml, código colorido para 

identificação,graduação com gravação 

permanente,de acordo com as normas técnicas 

da nbr/abnt,embalagem individual . 

Unidade 70 

R$ 8,60 R$ 602,00 

90  

246222-2 

Uf (cód.: 1) 

Pipeta - de vidro neutro boro silicato, graduada, 

com ponta fina, não estéril, termo resistente, 

capacidade 2 ml, , com limite de esgotamento 

total, gravação permanente, para pipetagem, 

obediência de acordo com as normas técnicas 

da abnt/nbr, acondicionado em embalagem 

apropriada individual (pipeta de vidro 

fracionada de 2 ml -  

Unidade 70 

R$ 11,00 R$ 770,00 

91  

148978-0 

Uf (cód.: 1) 

Pipeta - de vidro neutro boro silicato classe a, 

ponta fina, não estéril, termo resistente, 5 ml 

graduada, gravação permanente, para 

pipetagem, obediência nbr/abnt,com certificado, 

individual (pipeta de vidro fracionada de 5 ml) 

Unidade 70 

R$ 13,00 R$ 910,00 

92  

52206-6 

Uf (cód.: 566) 

Tubo - em vidro borossilicato, westergren - para 

sedimentação de sangue, com parede uniforme, 

capacidade de aproximadamente 1 ml, altura 

300 mm, com calibração de 0 ate 200 mm, 

forma tubular, acondicionado em caixa com 25 

unidades (pipeta de westergren para vhs) -  

Pacote c/ 

25 

Unidades 

50 

R$ 3,40 R$ 170,00 

93  

46344-2 

Uf (cód.: 64) 

 

Placa escavada - para testes de floculação, com 

tamanho de 8,0 x 6,0cm, 12 escavações, em 

vidro, acondicionada em caixa com 1 unidade 

(placa de kline de vidro c/ 12 poços/escavações)  

Caixa c/ 1 

Unidade 
50 

R$ 62,90 R$ 3.145,00 

94  

278137-9 

Uf (cód.: 505) 

Ponteira plástica - universal, descartável,em 

polietileno de alta densidade,estéril, esterilizada 

livre de dnases e rnases,amarela, para pipeta 

automática,com capacidade de 10 a 200 ul,com 

ponta com rosca,material orifício cônico,com 

certificado de garantia e reprodutividade,com 

superfícies material com geometria 

uniforme,acondicionado em embalagem 

apropriada,rotulo com nr. De lote, data de 

fabricante e procedência. (Pacote com 1000 

unid.) 

Pacote c/  

1000 

Unidades 

200 

R$ 25,00 R$ 5.000,00 

95  

138507-0 

Uf (cód.: 505) 

Ponteira plástica - descartável, autoclavável 

 (tipo universal), azul, com capacidade 0,1 ml 

livre de dnaase e rnaase, acondicionado em 

embalagem apropriada para o produto, rotulo 

com nr. De lote, data de fabricação e 

procedência ( Pacote com 1000 unid) 

Pacote c/  

1000 

Unidades 

150 

R$ 24,42 R$ 3.663,00 

96  

114199-6 

Uf (cód.: 1) 

Filtro para remoção de leucócitos - filtro: filtro 

p/remoção de leucócitos de concentrado 

deplaquetas, em beira de leito, pinça tipo corta 

fluxo, recuperação de plaquetas maior que 85%, 

embalada: embalados individualmente com 

informações em português, devera constar o 

numero do registro no ms, integridade do 

material em caixas resistentes p/manter a 

integridade do material, devera ser apresentadas 

Unidade 200 

R$ 154,25 R$ 30.850,00 



 

 

amostras, validade de 24 meses a partir da 

entrega, material sujeito a aprovação técnica, 

devera ser apresentado quando solicitado (filtro 

de leucócito) 

97  

104377-3 

Uf (cód.: 1) 

Soro de coombs - anti igg, reativo em tubo, data 

de validade, no lote e informações técnicas em 

português, com estabilizantes e conservantes. 

(reagente de coombs monoespecifico anti-igg) 

Unidade 20 

R$ 35,33 R$ 706,60 

98  

34129-0 

Uf (cód.: 28) 

Reagentes químicos - liquido de turck, 

categoria p.a., categoria para contagem de 

leucócitos em câmara, apresentado em liquido, 

reagente hidratado, acondicionado em frasco de 

com 01 litro, rotulo com nr. Do ote, data de 

fabricação/validade, formula e condição de 

armazenamento (reativo de turck frasco c/ 1000 

ml) 

Frasco  

 1 Litro 
5 

R$ 29,88 R$ 149,40 

99  

21201-6 

Uf (cód.: 1) 

Relógio marcador de tempo - a corda, em 

plástico, graduação de 0 a 60 minutos, com 

intervalos de 1 minuto, mostrador analógico, 

com alarme sonoro (relógio multi-time com 

alarme sonoro pequeno) 

Unidade 40 

R$ 69,00 R$ 2.760,00 

100  128583-1 

Uf (cód.: 1) 

Solução de limpeza para cubeta de fluxo para 

bioplus 200 
Unidade 10 

R$ 65,66 R$ 656,60 

101  

394201-5 

Uf (cód.: 1) 

Tubo - em plástico, do tipo a vácuo, secundário, 

sem aditivo, para transporte de amostras, 

incolor, transparente, medindo 13 x 75mm, 

tampa plástica, rolha de borracha siliconizada, 

capacidade de 5ml, esteril, acondicionado em 

embalagem apropriada, informação impressas 

no tubo, rotulo com n. Lote, data de fabricação 

e procedência.  

Unidade 10000 

R$ 0,88 R$ 8.800,00 

102  

251432-0 

Uf(cód.: 1) 

Termômetro - com mercúrio vivo, em vidro, 

para estufa, graduada em graus celsius, 0 a 

260°c, embalagem individual, rotulagem de 

acordo com legislação vigente.(termômetro 

para estufa) 

Unidade 10 

R$ 90,00 R$ 900,00 

103  

273214-9 

Uf (cód.: 1) 

Termômetro digital - com limite operacional de 

temperatura mínima de 20 graus celsius 

negativo e máxima de 70 graus celsius positivo, 

precisão 0,1 graus celsius,usado em 

geladeira,com pilhas e/ou bateria.,portátil com 

cabo sensor a prova dagua com alarme sonoro, 

displays de cristal com (lcd) de três 

dígitos.,para uso em geladeira e em refrigeração 

geral. Garantia mínima de 01 (um) ano.( 

termômetro para geladeira) 

Unidade 20 

R$ 65,00 R$ 1.300,00 

104  

308988-6 

Uf (cód.: 1) 

Tubo capilar - em vidro,  sem heparina, 75,00 x 

1,00 x 1,00mm, para micro hematócrito, 

acondicionado em embalagem apropriada para 

o produto   

Unidade 500 

R$ 25,98 R$ 12.990,00 

105  

59951-4 

Uf (cód.: 1) 

Tubo capilar - em vidro, com heparina, 75 x 1 x 

1,5mm, para coleta de sangue capilar para 

exames de bioquímica seca, - rotulo com nr. De 

lote, data de fabr/validade e procedência . 

Unidade 2000 

R$ 0,44 R$ 880,00 

106  

87266-0 

Uf (cód.: 1138) 

Kit para determinação - de capacidade de 

ligação de ferro, determinação por reação 

química, método enzimático, modo de reação 

ponto final, técnica colorimétrica, estocagem na 

temperatura de 2 a 8c, automação em cobas 

mira e cobas mira plus, rotulagem com numero 

Kit 30 

R$ 130,00 R$ 3.900,00 



 

 

de lote, data de fabricação,validade, para 

determinação em soro ou plasma, volume total 

do kit 550 teste,( compatível para bioplus 200)  

107  

42684-9 

Uf (cód.: 1137) 

Kit hemoglobina glicada - determinação por 

resina de troca iônica com afinidade para 

moléculas de carga positiva, método não 

enzimático, modo de reação ponto final, técnica 

leitura na faixa de 415nm, volume máximo de 

10ml, estocagem na temperatura de +2c a +8c, 

automação: não automatizado, rotulagem com 

nr. De lote, data de fabricação/validade e 

procedência, reagente principal não liofilizado, 

para determinação em soro, plasma e urina, 

anticoagulante: edta, volume total do kit: 

100ml, numero de reagentes do kit: 4 reagentes 

mais controle normal e patológico, presença de 

padrão: acompanha padrão . 

Kit p/ Teste 50 

R$ 243,60 R$ 12.180,00 

108 

269328-3 

Uf (cód.: 37) 

Solução de limpeza para aparelho de laboratório 

- tipo solução isotônica, para uso em 

equipamento para analisador hematológico de 

18 parâmetros (micros 60), minoton, 

acondicionado em embalagem 20l, para 1.100 

testes (mineton) 

Frasco 30 

 

R$ 165,20 

R$ 4.956,00 

109 

176439-0 

Uf(cód.: 37) 

Solução hemolisante para aparelho de 

laboratório - tipo contagem de leucócitos e 

determinação de hemoglobina, para uso em 

equipamento analisador hematológico de 

bancada, código abxminilyse, acondicionado 

em frasco com 1 litro (minilyse) 

Frasco 50 

R$ 220,57 R$ 11.028,50 

110 

251705-1 

Uf (cód.: 37) 

Solução de limpeza para aparelho de laboratório 

- tipo sangue controle para analisador 

hematológico de 18 parâmetros (micros 60), 

para uso em equipamento minotrol 16 normal, 

alto e baixo, acondicionado em embalagem 

apropriada, com bula (minotrol 16)  

Frasco 100 

R$ 169,63 R$ 16.963,00 

111 

251701-9 

Uf (cód.: 37) 

Solução de limpeza para aparelho de laboratório 

- tipo solução de limpeza detergente, para uso 

em equipamento para analisador hematológico 

de 18 parâmetros (micros 60), código cleaner, 

acondicionado em embalagem 01 litro 

(minoclear). 

Frasco 100 

R$ 200,00 R$ 20.000,00 

112 412785-4 

Uf (cód.: 1) 

 

Miniclean- detergente enzimático para micros 

60 abx Horiba, Frasco 500 Ml. 
Unidade 15 

R$ 214,75 R$ 3.221,25 

113 

225655-0 

Uf (cód.: 89) 

Albumina bovina 22% - constituída por 

albumina bovina 22%, reagente 

macromolecular, contém EDTA como 

anticoagulante, azida sódica 0,1% como 

preservante, usado em para técnica em tubo, 

para aumentar a reatividade dos anticorpos, 

com conservação a temperatura entre 2 º a 8º c, 

frasco com 10 ml, apresentando nº do lote, data 

de fabricação e validade conforme legislação 

vigente. 

Unidade 15 

R$42,40 R$ 636,00 

114 

113826-0 

Uf (cód.: 1) 

Soro anti-a, antib e anti-ab– 14 ntissoro 

monoclonal ou policlonal do tipo solução de 

polietileno glicol, do tipo detecção e 

identificação de anticorpos, reativo em teste em 

tubo, com tempo de máximo 15 minutos, 

expressa em cruzes no mínimo reage em meio 

Unidade 15 

R$ 43,83 R$ 657,45 



 

 

de baixa forca iônica modificada, contém azida 

sódica 0,1 % como preservativo, no mínimo de 

1/256, no mínimo de hem 1/128, transparente, 

em português com definição técnica ( soro 

biopeg) 

115 

40665-1 

Uf (cód.: 1) 

Soro de coombs poli especifica - anti gama e 

não gama - globulinas humana, tubo, em 

português com informações técnicas - reagente 

anti-humano (poliespecifico) 

Unidade 15 

R$ 59,00 R$ 885,00 

116 

24792-8 

Uf (cód.: 1) 

Soro anti-a, antib e anti-ab - antisoro 

monoclonal ou policlonal do tipo soro anti rh, 

do tipo anti rh, reativo em tubos, com tempo de 

máximo 30 segundos, expressa em cruzes no 

mínimo mínimo de anti rh 3+, no mínimo de 

anti rh 1/32, no mínimo de soro, incolor, em 

português com informações técnicas 

Unidade 20 

R$ 30,00 R$ 600,00 

117 

152356-2 

Uf (cód.: 33) 

Tubo - em estéril, falcon, capacidade 15 ml, 

acondicionado em pacote com 500 unidades, 

rotulo com no. De lote, data de fabricação e 

procedência 

Pacote c/ 

500 

Unidade 

1500 

R$ 1,20 R$ 1.800,00 

118 

226674-1 

Uf (cód.: 1) 

Reagentes p/tipagem abo/rh e tipagem reversa - 

hemácias humanas a1, para classificação abo 

reversa, contendo: nome do produto, fabricante, 

marca, reg. Junto ao MS,  data de fabricação e 

validade. As referidas informações deverão 

estar em Língua Portuguesa, contendo marca do 

produto e finalidade de uso. Embalagem 

original: frasco com 10ml, validade mínima de 

06 meses,  apresentar. (reagente revercel a1). 

Unidade 12 

R$ 82,36 R$ 988,32  

119 

193665-4 

Uf(cód.: 1) 

Suspensão de hemácias - concentração a 3%, 

glóbulos vermelhos, grupo controcel, para ser 

mantido sob refrigeração entre 2-c a 8-c, 

acondicionado frasco de vidro, com conta-gotas 

(1 gota = 50 microlitros ), prazo de validade de 

30 dias apos a entrega, rotulo com n- de lote, 

data de fabricação/validade, procedência 

(reagente controcel) 

Unidade 12 

R$ 111,50 R$ 1.338,00 

120 

231053-8 

Uf (cód.: 1138) 

Kit para detecção de anti-igg e anti-igm, contra 

4 soros tipos do vírus da dengue - para fase 

solida detecção qualitativa e diferencial de 

anticorpos anti-igg e anti-igm,contra 0s 4 ( 

quatro) soros tipos do vírus da dengue, em soro 

plasma humano ( edta, citrato sódio e herarina)., 

imunocromatográfico, resina, micro partículas, 

manual, soro ou plasma, qualitativa, acompanha 

controles, validade de no mínimo 06 (seis) 

meses, fornecimento total, 2 a 8 graus, 25 a 40 

testes, bila com instruções de uso, numero de 

lote prazo d validade temperatura de estocagem, 

etc. 

Kit 150 

R$ 15,00 R$ 2.250,00 

121 

356894-6 

Uf (cód.: 1) 

Termômetro - composto por leitor 

infravermelho e corpo em formato anatômico, 

com visor digital incorporado, estrutura em 

plástico rígido e visor em cristal liquido de fácil 

visualização. Possuir luz de fundo para facilitar 

leitura, faixa de temperatura de no mínimo 20 a 

50 graus, unidade de temperatura em Cº (no 

mínimo), com alarme de febre, acompanha 

embalagem individual, rotulagem de acordo 

com a legislação vigente, acompanha 

Unidade 10 

R$ 44,85 R$ 448,50 



 

 

pilha/bateria (termômetro digital (febre)) 

unidade (cód.: 1) 

122 

199621-5 

Uf (cód.: 1) 

Equipamento para segurança e salvamento - em 

prancha longa para imobilização, em 

polietileno, rígida, radio transparente, de 

impermeável, peso aproximado de 6kg, com no 

minimotres tirantes ajustáveis com fechos de 

engates rap, com ido, devendo suportar vitimas 

de ate 160kg, com possibilidade de 

imobilização para adulto.  

Unidades 10 

R$ 850,00 R$ 8.500,00 

123 

256718-0 

Uf (cód.: 1) 

Prancha para uso em resgate de pacientes 

infantis fabricado em material rígido provido de 

jogo de cintos com 03 (três) peças, tamanho 

aproximado de no mínimo 110 mm x 40 mm 

para Prancha longa para imobilização, em 

polietileno, rígida, radio transparente, de 

impermeável, peso suportar aproximadamente 

100 kg. 

Unidades 10 

R$ 496,20 R$ 4.962,00 

124 

92329-0  

Uf (cód.: 1) 

Cinto aranha para prancha com sistema rock 

straps que permite uma rápida imobilização em 

superfícies rígidas de adultos, composto de 

fibras de nylon  

Unidade 03 

R$ 103,85 R$ 311,55 

125 

416884-4 

Uf (cód.: 1) 

Cinto aranha para prancha com sistema rock 

straps que permite uma rápida imobilização em 

superfícies rígidas de crianças, composto de 

fibras de nylon  

Unidade 10 

R$ 64,26 R$ 652,60 

126 

167018-2 

UF (cód.: 1) 

Cinto para prancha - cinto para prancha em 

poliéster para ser utilizado em pranchas longas, 

composto de 3 cintos de segurança com 1,60 m 

de comprimento e 50 mm de largura 

Unidade 50 

R$ 29,60 R$ 1.480,00 

127 

121102-1 

Uf (cód.: 1) 

Tala metálica - confeccionada em alumínio, 

revestida em um dos lados com poliuretano e 

e.v.a. antialérgico e moldável 

Unidade 06 

R$ 22,92 R$ 137,52 

128 

157722-0 

Uf (cód.: 1) 

Colete imobilizador para resgate - colete de 

imobilização dorsal tipo kid adulto, o conjunto 

formara peca única no formato de uma jaqueta, 

na cor verde, em material impermeável, lavável 

e resistente a abrasão conforme edital 

Unidade 04 

R$ 310,00 R$ 1.240,00 

129 

126919-4 

Uf(cód.: 1) 

Colete imobilizador para resgate - colete de 

imobilização dorsal tipo kid infantil, conjunto 

formara peca única no formato de uma jaqueta, 

na cor azul, em material impermeável, lavável e 

resistente a abrasão conforme edital 

Unidade 10 

R$ 314,24 R$ 3.142,40 

130 

76166-4 

Uf (cód.: 1) 

Imobilizador de cabeça - em espuma 

poliuretano, para imobilizar a cabeça, em 

velcro, embalagem individual 

Unidade 10 

R$ 202,60 R$ 2.026,00 

131 

0007033 

Uf (cód.: 1) 

Mochila - equipada mochila tipo SAMU 192 

confeccionada no tamanho de 38x32x18 

centímetros, em tecido tipo cordura, com 

revestimento térmico tipo izomanta, forro 

interno na cor cinza em nylon 70, bolso interno 

com fechamento em PVC, dispositivos em 

elásticos para guarda de materiais. Alça para 

Unidade 08 

R$ 104,26 R$    834,08 

http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/199621-5
http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/199621-5
http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/199621-5
http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/199621-5
http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/199621-5
http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/199621-5
http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/199621-5
http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/199621-5


 

 

transporte em nylon - ( 2 Vermelhas, 2 

Amarelas, 2 Azuis e 2 Pretas.) - Marca 

sugerida Marimar) 

132 

0007030 

Uf (cód.: 1) 

Mantas térmicas para unidade de aquecimento - 

manta térmica aluminizado 2,10 x 1,40 metros - 

manta térmica aluminizada adulto 2,10x 1,40 

centímetros. 

Unidade 20 

R$ 9,63 R$ 192,60 

133 

262053-7 

Uf (cód.: 1135) 

Kit completo de cânula de Guedel – todos os 

tamanho, esterilizada, embalagem 

individualizada, contendo dados de 

identificação, procedência, tipo de esterilização, 

validade e registro de isenção no ministério da 

saúde. 

Kit 

 

 

 

 

 

04 

R$58,50 R$ 234,00 

134 

00019169 

Uf (cód.: 1) 

Tala de imobilizacao de membros - do tipo jogo 

de talas, confeccionada em tela aramada, 

maleavel, galvanizada, coberta com e.v.a. 

(4mm), colorido para identificar o seu tamanho, 

cores: pp (lilas) / p (azul royal) / m (laranja) / g 

(verde).(Kit tala aramada em EVA.) 

Unidades 10 

R$ 105,52 R$ 1055,20 

135 

00012782 

Uf (cód.: 1) 

Cinto tirante de imobilizacao para fixacao para 

prancha, confeccionados em nylon (cinta 

pelvica) 

Unidades 06 

R$ 121,97 R$ 731,82 

136 

442165-5 

Uf (cód.: 1) 

Oxímetro de pulso (sensor de oximetria tipo 

clipe para oximetro de pulsoportátil md/utech 

ut100, código original 103223 referências901b 

ou similar com as mesmas características 

técnicas) 

Unidades 03 

R$ 300,00 R$ 900,00 

137 

114519-3 

Uf (cód.: 1) 

Colar cervical tipo resgate - em plastico 

polietileno flexível,c/suporte mentoniano e 

sistema de ajuste de circunferencia, na cor 

branca, perfurado para ventilação, (adulto), com 

orifício frontal p/analise do pulso carotideo e 

procedimento de traqueostomia, com fecho e 

velcro para melhor ajuste anatomico, para 

suporte para coluna cervical durante a remocao 

de acidentados(colar cervical M). 

Unidades 20 

R$ 9,58 R$ 191,60 

138 

175764-4 

Uf (cód.: 1) 

Colar cervical tipo resgate - em plástico 

polietileno flexível, c/suporte mentoniano e 

sistema de ajuste de circunferencia, na cor 

branca, perfurado para ventilação, (adulto), com 

orifício frontal p/analise do pulso carotideo e 

procedimento de traqueostomia, com fecho e 

velcro para melhor ajuste anatomico, para 

suporte para coluna cervical durante a remoção 

de acidentados (colar cervical P). 

Unidades 10 

R$ 55,00 R$ 550,00 

 

TOTAL 
   

  

R$  859.663,93 

      

 

 



 

 

3.2. DAS MEDIDAS DOS PRODUTOS: 

3.2.1. Não serão aceitas variações nas medidas, e pesos dos produtos, ressalvo a menos que 

tenha sido alterado ou suspenso a apresentação ou unidade de fornecimento ao referido produto 

pela fabricante e desde que esta seja autorizado pelo Órgão Sanitário Competente do Ministério 

da Saúde. 

 

3.3. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS: 

3.3.1. Os produtos devem ser: 

- De alta qualidade, com excelente acabamento, sem falhas ou quaisquer outras avarias; 

- De excelência resistência e de modo a proporcionar segurança ao usuário; 

- Entregues obedecendo rigorosamente as cláusulas do Edital e seus anexos. 

- Entregues acondicionados, sempre que possível, em embalagens lacradas individualmente, 

identificados, e em perfeitas condições de armazenagem. 

 

3.3.2. Produtos contendo baixa qualidade, em desacordo com o edital e seus anexos ou com a 

legislação vigente aplicada, serão rejeitados pela Secretaria da Saúde. 

 

3.4. DA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS: 

3.4.1. Os produtos fornecidos deverão possuir embalagem, contendo: 

- Nome e Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do fabricante; 

- Lote e Data de fabricação ao término da garantia; 

- Dados para acionamento da garantia. 

 

3.5. DA GARANTIA DOS PRODUTOS: 

3.5.1. Os produtos devem ter a garantia/validade mínima de 12 (doze) meses contados do atesto 

da nota fiscal; 

NOTA: Poderá ser adotado outro prazo, desde que seja compatível com o objeto a ser licitado. 

 

3.5.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter a garantia/validade dos produtos exigida no 

Edital e seus anexos, sob pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigado a 

reparar os prejuízos que causar a SMS/JAC ou a terceiros decorrentes destes eventos 

(garantia/validade). 

 

3.5.3. Durante o período de garantia dos produtos, a CONTRATADA deverá arcar com os 

custos concernentes a consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação, 

transporte, avarias, embalagem ou armazenamento e outros, os quais devem ser realizados no 

prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da notificação da SMS/JAC. 

 

3.7. DA ADJUDICAÇÃO: 

3.7.1. A adjudicação será por item. 

 

3.7.2. Não se admitirá proposta de preços cujo valor ofertado para o item seja superior ao preço 

máximo que a Prefeitura Municipal de Jaciara – Secretaria Municipal de Saúde se dispõe a 

pagar, respeitada a Tabela deste edital. 

 

04. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS LICITANTES  

4.1. As licitantes devem apresentar os seguintes documentos técnicos: 

- Atestado(s) de capacidade técnica ou certidão, expedido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, que comprovem ter a licitante fornecido produtos, de maneira satisfatória, 

compatíveis em características com o objeto desta licitação; 

 



 

 

- Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA/MS, da empresa participante da 

Licitação; 

- Autorização Especial de Funcionamento emitida pela ANVISA/MS, caso o licitante cote 

medicamento relacionado na Portaria 344, de 12/05/1998, da Secretaria de Vigilância 

Sanitária/MS, nos termos do artigo 2.º da referida Portaria; 

- Licença de Funcionamento da licitante, emitida pela Vigilância Sanitária Municipal ou 

Estadual da sede da licitante; 

- Apresentar Certificação de Boas Práticas de Fabricação da empresa FABRICANTE e da 

Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem ou Equivalente da 

CONTRATANTE, ou de sua matriz, do produto adjudicado conforme legislação vigente 

Portaria 802/98 da 

ANVISA, RESOLUÇÃO 329 de 22/07/99, portaria 1052 de 29/12/98, art.61 da Lei Federal nº 

6360de modo que assegure a segurança, qualidade e eficácia dos medicamentos que exigem 

controle mínimo e máximo de temperatura e umidade. 

- Apresentar Certificação de Boas Práticas de Manipulação ou Equivalente, para farmácias 

magistrais, conforme legislação vigente; 

 

O pregoeiro e equipe de apoio procederão à análise da documentação de habilitação do licitante 

que tiver formulado a proposta mais bem classificada (arrematante), para confirmação das suas 

condições habilitarias.  

 

Todas as decisões do Pregoeiro serão precedidas de comunicação “chat”, informando o dia e 

horário em que estas serão divulgadas, assim como as convocações tratadas neste instrumento 

convocatório. 

 

Se a proposta ou o lance melhor classificado não for aceitável, ou se o licitante desatender às 

exigências habilitarias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance do licitante subseqüente, 

verificando a sua aceitabilidade e habilitação, repetindo este procedimento até a apuração de 

uma proposta ou lance que atenda ao edital, podendo negociar com o licitante para obter 

proposta melhor.  

 

Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. 

 

 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da seguinte 

Dotação Orçamentária, conforme informações obtidas através de contrato com o Setor de 

Contabilidade desta Prefeitura: 

 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com a Unidade de 

Coleta e Transfusão de Sangue (UCT). 

 

01.08.01.10.302.0011.2207.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o SAMU 

 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com o Laboratório 

Municipal. 

 

 

6. DO PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO 

6.1. A entrega deverá ser feita no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

recebimento da Nota de Empenho, salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar 

prorrogação de prazo, e este ser aceito pela CONTRATANTE; 



 

 

 

NOTAS:  

- Poderá haver outro prazo de entrega, desde que não seja exíguo a ponto de frustrar a 

competitividade; 

- Caso seja necessário à entrega poderá ser parcelada. Para tanto a solicitante deverá fazer 

constar no Termo de Referência, o devido cronograma de entrega, visto que parcelando, 

necessita-se de contrato. 

 

6.2. Se a CONTRATADA não cumprir o prazo de entrega ou recusar-se a retirar a Nota de 

Empenho, sem justificativa formal aceita pela CONTRATANTE, decairá seu o direito de 

fornecer os produtos adjudicados, sujeitando-se as penalidades previstas no Edital, podendo ser 

convocados os licitantes remanescentes, em ordem de classificação, para contratar com a 

SMS/JAC. 

 

7. DO LOCAL DE ENTREGA 

7.1. O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) na Central de Abastecimento Farmacêuticosito à 

Rua Praça Melvin Jhones, S/N, Centro, CEP 78.820-000, anexo aSecretaria Municipal de Saúde 

de Jaciara-MT, em dia e horário comercial, a qual deve ser realizada na conformidade da Nota 

de Empenho, na presença de servidores devidamente autorizados, como determina o § 8°, do 

artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial. 

 

NOTA: Poderá ser adotado outro local de entrega, conforme a necessidade da solicitante. 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

8.1. Relativo às condições de fornecimento, a CONTRATADA deverá: 

- Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Edital, de seus anexos; 

- Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Contrato, se houver; 

- Entregar os produtos obedecendo rigorosamente à legislação vigente inerente ao objeto; 

- Entregar os produtos com a expressão na embalagem de cada medicamento: Venda proibida ao 

Comércio; 

- Cumprir com a legislação aplicável. 

 

9. CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO DE ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 
9.1. O recebimento será confiado a uma Comissão composta de, no mínimo, 3 (três) membros 

(servidores) devidamente autorizados, conforme estabelece o § 8°, do artigo 15, da Lei 

8.666/93; 

 

9.2. Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho, que poderá ser 

acompanhada da Relação de Itens ou de outro documento emitido pela SMS/JAC; 

 

9.3. O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, e ainda: 

9.3.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

produtos com a especificação, bem como se a Nota Fiscal(NF) / Fatura encontra lavrada sem 

incorreções. 

 

a) A CONTRATANTE terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, podendo ser 

prorrogado por uma vez e por igual período, contados da data de recebimento, para verificar se 

os produtos fornecidos e a NF/Fatura estão em consonância com o Edital e com seus anexos. 

 

9.3.2. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e 

consequente aceitação. 

 



 

 

9.4. Após o recebimento provisório a SMS/JAC atestará a Nota Fiscal se constatado que os 

produtos atendem ao edital; 

 

9.5. Caso os produtos se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a CONTRATANTE 

notificará a CONTRATADA para substituí-los no prazo de até 05(cinco) dias úteiscontados da 

notificação; 

9.5.1. Neste caso, o recebimento do(s) produto(s) escoimado(s) dos vícios que deram causa a 

sua troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o 

recebimento definitivo, estando a CONTRATADA passível de penalidade(s) pelo 

descumprimento das condições editalíssimas; 

 

9.5.2. Atestada a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá protocolá-la perante a 

CONTRATANTE; 

 

9.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança dos produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 

limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 

9.7. A carga e a descarga serão por conta da CONTRATADA, sem ônus de frete para a 

Prefeitura Municipal de Jaciara – Secretaria Municipal de Saúde. 

 

9.8. A CONTRATANTE recusará os produtos nas seguintes hipóteses QUANDO: 

9.8.1. Houver qualquer situação em desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do Pregão 

e de seus Anexos ou a Nota de Empenho; 

 

9.8.2. A Nota Fiscal/Fatura estiver com a especificação do objeto, valor, validade, marca e 

quantidades em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

 

9.8.3. Os produtos apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou serem impróprios para 

o uso, ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 

9.9. Ainda que ocorra a situação prevista na línea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 

8.666/93, a SMS/JAC, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato (quando for o 

caso) e iniciar outro processo Licitatório. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

10.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

10.1.2. Disponibilizar o local de entrega e a Comissão responsável pelo recebimento; 

10.1.3. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital. 

10.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital; 

10.1.5. Comunicar à CONTRATADA até o 5° dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o 

aceite do servidor responsável pelo recebimento, dos produtos adquiridos; 

10.1.6. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

10.1.7. Efetuar o pagamento da(s) CONTRATADA(s) no prazo determinado no Edital e em 

seus anexos, inclusive, no contrato. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. São obrigações da CONTRATADA: 



 

 

11.1.1. Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste Edital, na Proposta 

aprovada, na Nota de Empenho e quando for o caso, ordens de fornecimento, isentos de defeitos 

de fabricação; 

 

11.1.2. Entregar os produtos na presença do(s) servidor(es) devidamente designado(s) na 

conformidade do § 8° do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, no local informado no Contrato, 

acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e quantidade correta dos 

produtos; 

 

11.1.3. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte 

especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas 

as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete; 

 

11.1.4. Fornecer o nome e o endereço do fabricante com o telefone do serviço de atendimento 

ao consumidor; 

 

11.1.5. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se 

verifiquem danos em decorrência de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de 

fabricação ou de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando 

sua substituição, quando for o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, 

contados da notificação que lhe for entregue oficialmente; 

 

11.1.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

 

11.1.7. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto do contrato; 

 

11.1.8. Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o 

seu cumprimento; 

 

11.1.9. Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas 

no Edital e seus anexos e o contrato; 

 

11.1.10. Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no edital do pregão; 

 

11.1.11. Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos 

tributários, fiscais, trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários 

ao cumprimento do objeto.  

 

11.1.12. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 

sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Jaciara, resguardados os procedimentos 

legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 

 

Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento) calculada sobre o valor total 

estimado da ata de registro de preços, por dia de atraso na entrega, até o limite de 20 (vinte) 

dias, caracterizando inexecução parcial;  

 



 

 

Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto 

no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93;  

 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de 

Jaciara enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;  

 

Advertência escrita.  

 

Caso venha desistir da Ata de Registro de Preços referente a“Registro de preçospara 

aquisições de Materiais de Consumo para o Laboratório Municipal, Banco de Sangue e 

SAMU e outras unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara-MT”, além de 

outras cominações legais, a multa será de 20% (vinte por cento) sobre o valor do total estimado 

pela contratada. 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. Conforme artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e 

acompanhamento da execução do objeto será por meio do Fiscal de Contrato da Assistência 

Farmacêutica do Município de Jaciara, observando que: 

 

12.1.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por um representante da 

CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo 

e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição; 

 

12.1.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados; 

 

12.1.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 

ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

 

12.2. Serão fiscais do contrato a Sra. FABIA CRISTINA NOGUEIRA BETIM, nomeada 

através da Portaria Nº 72/2018, de 01 de Fevereiro de 2018, a Sra. LILIANE DELFINO 

GUIMARÃES, nomeada através da Portaria Nº 142/2018, de 10 de Abril de 2018e o Sr. 

ROBSON CASANOVA,nomeado através da Portaria Nº 73/2018, de 01 de Fevereiro de 2018 

respectivamente nomeados como Fiscal de Contratosdo Hospital Municipal; da Assistência 

Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

12.1.5. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e 

prepostos (art.70 da Lei 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço 

adquirido, subsistirá a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança 

deste último. 

 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. Efetuada a entrega, a CONTRATADA protocolará a Nota Fiscal/Fatura, perante a 

CONTRATANTE devidamente preenchida; 

 

13.2. Caso Nota Fiscal/Fatura esteja em desacordo, será devolvida para correção; 

 



 

 

13.3. A CONTRATANTE terá um prazo de até 05 (cinco) dias úteis para conferência e 

aprovação, contados da sua protocolização, e será paga, diretamente na conta corrente da 

CONTRATADA; 

 

13.5. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o 

prazo estipulado no parágrafo anterior, passará a ser contado a partir da data da sua 

representação; 

 

13.6. Os pagamentos não serão efetuados através de boletos bancários, sendo a garantia do 

referido pagamento a própria Nota de Empenho; 

 

14. DO RESPONSÁVEL LEGAL 

14.1. Assina o presente Termo o seguinte servidor responsável legal: 

        

 

 

Jaciara-MT, 21 de setembro de 2018. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fabrício Carvalho de Sousa Fabian 

Secretário Municipal de Saúde 

Jaciara, Mato Grosso. 


