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EDITAL N° 025/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 

CONVITE Nº 015/2017 

 
Exclusivo para ME, MEI e EPP - Conforme exigência da LC 147/2014. 

 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO  
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
INÍCIO: 04/07/2017 ENCERRAMENTO: 13/07/2017 às 9h. 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE 
ENFERMAGEM E MEDICINA. 
 
 A Comissão de Licitações da FEMA - Fundação Educacional do Município 
de Assis, Estado de São Paulo, designada pela Portaria nº 06 de 18 de abril de 
2017, no uso de suas atribuições legais, comunica a abertura do processo 
licitatório na modalidade CONVITE por MENOR PREÇO, cujo objeto é 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE 
ENFERMAGEM E MEDICINA, conforme especificado no Anexo I, que integra o 
presente edital. 
 
I - FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Esta licitação será regida pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 
Federal nº 8.883/94, e suas alterações com a devida observância das disposições 
legais estabelecidas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e 
Decreto nº 6.204/07 e nos termos e condições fixadas nesse EDITAL e seus 
anexos. 
 
II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar deste CONVITE empresas do ramo pertinente ao objeto 
licitado e que atendam as exigências deste Edital e da Lei nº 8.666/93, 
cadastrados ou não, que manifestarem seu interesse com antecedência mínima 
de 24 (vinte e quatro) horas do certame. 
Licitação exclusiva para MICROEMPRESAS (ME) e EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (EPP), de acordo com o art. 48, I, da Lei Complementar n. 

123/06, com a redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 07 de agosto 

de 2014. 

III - DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES 
3.1. Em sua parte externa, os envelopes deverão conter as seguintes 
informações: 
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EDITAL N° 025/2017 
CONVITE Nº 015/2017 
Abertura dia 13/07/2017 às 9h 
ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS 
HABILITAÇÃO 
Razão Social da Proponente: 
CNPJ:  
Endereço: 
Fone/Fax: 
E-mail: 

EDITAL N° 025/2017 
CONVITE Nº 015/2017 
Abertura dia 13/07/2017 às 9h 
ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE 
PREÇOS 
Razão Social da Proponente: 
CNPJ:  
Endereço: 
Fone/Fax: 
E-mail: 

 
IV– APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
4.1. No envelope nº 01 – DOCUMENTOS – deverão ser apresentados os 
documentos para habilitação, em original ou por cópia autenticada por tabelião de 
notas ou pelos membros da Comissão de Licitações, conforme o art. 32 da Lei 
Federal nº 8.666/93, em envelope lacrado e opaco, devendo conter: 

4.1.1. Para fins de habilitação de pessoa jurídica:  
4.1.1.1. Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva 
com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União; 
4.1.1.2 Cópia autenticada ou original da prova de regularidade para 
com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado 
de Regularidade Fiscal - CRF), em plena validade; 
4.1.1.3. Cópia autenticada ou original da prova de regularidade para 
com o Tribunal Superior do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT), em plena validade; 
4.1.1.4. Declaração de inexistência de fato que impeça a empresa 
de participar da licitação, bem como de que não foi declarada 
inidônea ou suspensa de contratar com o poder público (modelo no 
Anexo III); 
4.1.1.5. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, ou menor de 14 (catorze) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz (Lei 9.854/99), (modelo no anexo IV). 
4.1.1.6. Para obter os benefícios do Artigo 3° da Lei Complementar 
n. 123/06 e Lei Complementar nº147/2014, na qualidade de 
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), deverá 
apresentar declaração (modelo no anexo V) e toda documentação 
devida. 

 
V – APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA 
5.1. No envelope Nº 02, a PROPOSTA deverá ser apresentada datilografada ou 
digitada sem emendas nem rasuras e atender a todas as exigências contidas 
neste Edital; ao final, deve ser identificada, assinada e acondicionada em 
envelope opaco e lacrado. 
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5.2. O valor ofertado deverá ser fixo e irreajustável, expresso em moeda corrente 
nacional, já incluídos impostos, taxas, e quaisquer outras despesas, sem inclusão 
de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionaria, devendo constar: 

5.2.1. identificação do proponente (endereço, endereço eletrônico, 
telefone, fax, CNPJ/CPF) e referência a esta licitação; 
5.2.2. valores unitários e totais; 
5.2.3. prazo de entrega, imediato; 
5.2.5. número da conta bancária do proponente onde serão depositados 
os pagamentos. 

5.3. Prazo de validade da proposta, igual ou superior a 60 (sessenta) dias 
contados da data de sua abertura. 
5.4. Não serão aceitas propostas com opções. 
5.5. A proposta depois de aberta se acha vinculada à licitação pelo seu prazo de 
validade, não sendo admitidas quaisquer inclusões ou alterações no sentido de se 
sanar falhas ou omissões, assim como não será permitida a sua retirada ou 
desistência por parte do proponente. 
5.6. Ao apresentar a proposta, o proponente automaticamente aceito e se sujeita 
a todas as cláusulas e condições do presente edital. 
5.7. As propostas que apresentarem erros de cálculo serão corrigidas 
automaticamente pela Comissão, que tomará como corretos os valores unitários. 
5.8. Deverá ser apresentada uma amostra de cada item para conferência pela 
Comissão de Licitações. 
 
VI – DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
6.1. Os envelopes deverão ser entregues até às 9h do dia 13/07/2017, no Setor 
de Materiais - Bloco III da FEMA, na Avenida Getúlio Vargas, 1200. 
6.2. A Comissão iniciará os trabalhos em sessão pública no dia, hora e local 
indicados no preâmbulo deste Edital e no item supracitado. 
6.3. Os licitantes poderão ser representados por prepostos devidamente 
credenciados. 

6.3.1. Será considerado representante credenciado da licitante a pessoa 
capaz designada mediante instrumento procuratório público, ou, no caso 
de instrumento particular, com firma reconhecida, acompanhada de cópia 
autenticada ou apresentação do original da cédula de identidade do 
outorgado. 
6.3.2. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 
6.3.3. A documentação de credenciamento deverá ser apresentada à 
Comissão de Licitação no início dos trabalhos. 
6.3.4. A não apresentação do credenciamento na forma supracitada não 
inabilitará o licitante, mas impedirá seu representante de se manifestar, 
facultando-lhe o acompanhamento das reuniões. 

6.4. Os envelopes contendo os documentos de habilitação serão abertos pela 
Comissão, que, após conferi-los, darão vista aos licitantes. 
6.5. Serão considerados habilitados os licitantes que atenderem ao estabelecido 
na cláusula IV deste Edital. 
6.6. A inabilitação do licitante implica perda do seu direito de participar das fases 
subsequentes. 
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6.7. Se todas as empresas forem desclassificadas, na fase de habilitação ou em 
razão das propostas apresentadas, a Comissão poderá fixar o prazo de 03 (três) 
dias úteis para que os licitantes apresentem outras propostas, escoimadas das 
causas que tenham originado a desclassificação. 
 
VII - DO PAGAMENTO 
7.1. A FEMA efetuará pagamento através da rede bancária. 
7.2. Não será admitida proposta com condição de pagamento antecipado ou de 
prazo contado da data de emissão da nota fiscal. 
7.3. Na ocorrência do atraso no pagamento, o valor será corrigido 
monetariamente na proporção de 0,05% ao dia, entre a data de vencimento e a 
de efetivo pagamento. 
7.4. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente 
de liquidação ou qualquer obrigação financeira ou contratual que lhe for imposta, 
em virtude de penalidade ou inadimplência. 
7.5. Nenhum pagamento será realizado em caso de mora no atendimento das 
obrigações editalícias ou contratuais, enquanto não cumprida à obrigação. 
 
XIII - DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
8.1. O valor orçado é de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), e a dotação 
orçamentária correrá por conta de verbas codificadas sob o número: 

 

3.3.90.30.00.00.00 - Material de consumo 
      3.3.90.30.35.00.00 - Material de laboratorial 

Código reduzido - 14185 
 

IX – DO JULGAMENTO 
9.1. O julgamento e a classificação das propostas serão efetuados pela Comissão 
de Licitações da FEMA, pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 
9.2. Na hipótese de ser verificada absoluta igualdade entre as propostas de 
menor valor, o desempate será decidido por sorteio, após convocação dos 
participantes. 
9.3. Nessa fase serão desclassificadas as propostas que não satisfaçam 
integralmente ao estabelecido pelo presente Edital, bem como as que 
apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 
 
X - DAS SANÇÕES 
10.1. O licitante que, convocado, não retirar a Nota de Empenho equivalente, 
dentro do prazo de 03 (três) dias contados da ciência da homologação ou 
inexecutar total ou parcialmente o objeto, suscitará a seguinte sanções: 
I – advertência; 
II – multa; 
III – suspensão temporária do direito de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a FEMA por prazo de até 02 (dois) anos. 

10.1.1. A multa prevista no inciso II do item 10.1 será aplicada nos 
seguintes percentuais: 
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a) Na ocorrência do atraso no pagamento, o valor será corrigido 
monetariamente na proporção de 0,03% (três centésimos por cento) 
ao dia, entre a data de vencimento e a de efetivo pagamento. 

10.2. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas se ocorrer 
caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado, a critério do 
Diretor Executivo da FEMA. 
10.3. Pelo atraso injustificado na entrega do material, sem prejuízo do disposto no 
parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitará o 
adjudicatário à multa diária de mora equivalente a 0,1% (um décimo por cento) 
sobre o valor não cumprido. 
10.4. O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento presente, 
anterior ou futuro a que o adjudicatário tenha direito. 

10.4.1. Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor 
da multa, atualizado pela variação do IGPM - Índice Geral de Preços de 
Mercado, deverá ser pago pelo inadimplente na tesouraria da FEMA. Na 
ocorrência do não pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

10.5. A aplicação das sanções acima identificadas será realizada de forma 
cumulativa. 
 
XI - DO DIREITO DE RECURSO 
11.1. Dos atos praticados pela Comissão de Licitações no processamento da 
licitação, cabem recursos hierárquicos nas formas e prazos estabelecidos pelo 
artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, que deverá ser protocolado junto ao Setor 
de Materiais - Licitações, à Avenida Getúlio Vargas, 1200, devendo o mesmo 
estar claramente endereçado à referida Comissão. 
 
XII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. Antes do recebimento dos envelopes, este edital poderá ser alterado por 
razões de interesse público ou por exigência legal. Em qualquer caso, se a 
modificação afetar a apresentação dos documentos de habilitação e a formulação 
das propostas, a FEMA informará aos interessados que tenham retirado o Edital 
as modificações no texto original, fixando nova data para apresentação, exceto 
quando, inquestionavelmente, as alterações não afetarem a habilitação ou a 
formulação das propostas. 
12.2. Não serão aceitas propostas enviadas via e-mail e FAX-SÍMILE. 
12.3. À FEMA fica reservado o direito de rejeitar todas as propostas ou de, em 
qualquer fase do processo, anular ou revogar esta licitação, sem que, com isso, 
os participantes adquiram direito a indenizações ou compensações. 
12.4. Após a entrega da proposta pelos licitantes não serão aceitos quaisquer 
adendos, acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos 
mesmos. 
12.5. O critério da Comissão de Licitações poderá ser relevado erros ou omissões 
formais, desde que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 
12.6. É facultado à Comissão ou a autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 
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do processo, vedada a inclusão de documentos ou informações que deverão 
constar originalmente da proposta 
12.7. Decairá do direito de impugnar os termos do edital perante a Administração 
o licitante que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apontar, depois da 
abertura dos envelopes, falhas ou irregularidade que o tenham viciado, hipótese 
em que a comunicação não terá efeito de recurso. 
12.8. Das sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata 
circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações 
fundamentadas porventura apresentadas pelos representantes legais presentes. 
12.9. O Licitante fica obrigado a aceitar os acréscimos ou supressões que se 
fizerem na execução do objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo 
com o art.º 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 
12.10. O EDITAL encontra-se disponível na Seção de Materiais da FEMA e na 
internet em www.fema.edu.br.  
 
XIII - DA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
13.1. Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser 
procuradas pelo interessado junto a Comissão de Licitações da FEMA, à Avenida 
Getúlio Vargas, 1200, por escrito, ou por e-mail licitacaofema@femanet.com.br 
ou, ainda, consultadas pelo telefone (18) 3302 1055 – ramal 1075 ou 1412, as 
quais serão da mesma forma respondida oficialmente e repassadas aos demais 
convidados. 
 
 
 
 

Assis, 04 de julho de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Augusto Vella Gonçalves 
Diretor Executivo

http://www.fema.edu.br/
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A N E X O I 
 
I - DO OBJETO 
1.1. O presente processo licitatório tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE ENFERMAGEM E MEDICINA, com 
entrega especificada e demais condições conformes a este EDITAL, especificado 
a seguir: 

 
 

MATERIAIS DE CONSUMO LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM 

Item Quant. Produto Descrição 

01 
02 

caixas 

Agulha 

hipodérmica 

descartável 25x7 

com dispositivo de 

segurança Conf. 

NR 32 - caixa com 

100 unidades 

Agulha hipodérmica descartável 25x0,70, com 

dispositivo de segurança Conf. NR 32, 

estéril,atóxica, apirogênica de uso único, pode 

ser conectada a qualquer seringa de bico luer 

LocK ou luer slip, composta de cânula com bisel, 

trifacetado e siliconizado, capa protetora em 

formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e 

canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e 

embaladas individualmente em blister de 

plástico com papel grau cirúrgico , caixa com 

100 unidades contendo data de fabricação, 

Registro no M.S. , nº. Lote. 

02 
02 

caixas 

Agulha 

hipodérmica 

descartável 25x8 

com dispositivo de 

segurança Conf. 

NR 32 - caixa com 

100 unidades 

Agulha hipodérmica descartável 25x0,80, com 

dispositivo de segurança Conf. NR 32, 

estéril,atóxica, apirogênica de uso único, pode 

ser conectada a qualquer seringa de bico luer 

LocK ou luer slip, composta de cânula com bisel, 

trifacetado e siliconizado,capa protetora em 

formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e 

canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e 

embaladas individualmente em blister de 

plástico com papel grau cirúrgico , caixa com 

100 unidades contendo data de fabricação, 

Registro no M.S. , nº. Lote. 

03 
03 

caixas 

Agulha 

hipodérmica 

descartável 40x12 

com dispositivo de 

Agulha hipodérmica descartável 40x12, com 

dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, 

atóxica, apirogênica de uso único, pode ser 

conectada a qualquer seringa de bico luer LocK 
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segurança Conf. 

NR 32 - caixa com 

100 unidades 

ou luer slip, composta de cânula com bisel, 

trifacetado e siliconizado,capa protetora em 

formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e 

canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e 

embaladas individualmente em blister de 

plástico com papel grau cirúrgico , caixa com 

100 unidades contendo data de fabricação, 

Registro no M.S. , nº. Lote. 

04 
200 

unidades 

Cateter 

intravenoso nº. 

20G. Cor rosa 

Cateter intravenoso nº. 20G, com dispositivo de 

segurança, conforme NR 32, agulha com interior 

de parede fina e ponta obliqua assegura uma 

fácil punção, cor do canhão rosa, comprimento 

do cateter 1-1/4”(32 mm), agulha 0,70 mm.”. 

Embalado individualmente em blister de plástico 

estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de 

fabricação, validade, nº. lote, Registro Anvisa. 

05 
200 

unidades 

Cateter 

intravenoso nº. 

24G. Cor amarela 

Cateter intravenoso nº. 24G, com dispositivo de 

segurança, conforme NR 32, agulha com interior 

de parede fina e ponta obliqua assegura uma 

fácil punção, cor do canhão amarela, 

comprimento do cateter 3/4”(20 mm), agulha 

0,45 mm.”. Embalado individualmente em blister 

de plástico estéril, papel grau cirúrgico, 

contendo data de fabricação, validade, nº. lote, 

Registro Anvisa. 

06 
20 

unidades 

Scalpe estéril nº. 

19, para infusão 

venosa, com 

dispositivo de 

segurança. 

Scalpe nº. 19, cateter para infusão venosa com 

agulha aguçada de bisel, curto trifacetado com 

asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, 

transparente, atóxico e apirogênico com 

conector rígido, leve e pequeno para conectar 

seringas, equipo, embalagem individual em saco 

plástico, contendo data de fabricação, validade, 

estando de acordo com a NR 32, certificado de 

Boas Práticas de Fabricação (BPF). Registro 

ANVISA. Caixa com 100 unidades. 

07 
25 

unidades 

Scalpe estéril nº. 

21, para infusão 

venosa, com 

Scalpe nº. 21 cateter para infusão venosa com 

agulha aguçada de bisel, curto trifacetado com 

asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, 
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dispositivo de 

segurança. 

transparente, atóxico e apirogênico com 

conector rígido, leve e pequeno para conectar 

seringas, equipo, embalagem individual em saco 

plástico, contendo data de fabricação, validade, 

estando de acordo com a NR 32, certificado de 

Boas Práticas de Fabricação (BPF). Registro 

ANVISA. Caixa com 100 unidades. 

08 
50 

unidades 

Scalpe estéril nº. 

23, para infusão 

venosa, com 

dispositivo de 

segurança. 

Scalpe nº. 23 cateter para infusão venosa com 

agulha aguçada de bisel, curto trifacetado com 

asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, 

transparente, atóxico e apirogênico com 

conector rígido, leve e pequeno para conectar 

seringas, equipo, embalagem individual em saco 

plástico, contendo data de fabricação, validade, 

estando de acordo com a NR 32, certificado de 

Boas Práticas de Fabricação (BPF). Registro 

ANVISA. Caixa com 100 unidades. 

09 
20 

unidades 

Scalpe estéril nº. 

27, para infusão 

venosa, com 

dispositivo de 

segurança. 

Scalpe nº. 27 cateter para infusão venosa com 

agulha aguçada de bisel, curto trifacetado com 

asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, 

transparente, atóxico e apirogênico com 

conector rígido, leve e pequeno para conectar 

seringas, equipo, embalagem individual em saco 

plástico, contendo data de fabricação, validade, 

estando de acordo com a NR 32, certificado de 

Boas Práticas de Fabricação (BPF). Registro 

ANVISA. Caixa com 100 unidades. 

10 
100 

pares 

Luva cirúrgica nº. 

7,5 - estéril 

Tamanho: 7,5 - Espessura: 0,17 mm - 

Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro 

látex natural – Embalagem em papel grau 

cirúrgica contendo um par, Lubrificados com 

finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado. 

Embalagem contendo data de fabricação, nº. 

lote e validade, Registro Anvisa, estando em 

conformidade com a portaria N° 233 de 

30/06/2008. 

11 
100 

pares 

Luva cirúrgica nº. 

8,0 - estéril 

Tamanho: 8,0 - Espessura: 0,17 mm - 

Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro 
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látex natural – Embalagem em papel grau 

cirúrgica contendo um par, Lubrificados com 

finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado. 

Embalagem contendo data de fabricação, nº. 

lote e validade, Registro Anvisa, estando em 

conformidade com a portaria N° 233 de 

30/06/2008. 

12 
100 

pares 

Luva cirúrgica nº. 

8,5 - estéril 

Tamanho: 8,5 - Espessura: 0,17 mm - 

Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro 

látex natural – Embalagem em papel grau 

cirúrgica contendo um par, Lubrificados com 

finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado. 

Embalagem contendo data de fabricação, nº. 

lote e validade, Registro Anvisa, estando em 

conformidade com a portaria N° 233 de 

30/06/2008. 

13 
40 

caixas 

Luva para 

procedimento – 

tam. P - caixa com 

100 

unidades. 

Luva de látex procedimento tamanho pequeno, 

não estéril, ambidestra, levemente pulverizada 

com pó bio-absorvível, caixa com 100 unidades 

contendo dados de identificação, nº. lote, data 

de fabricação, Registro Anvisa, estando em 

conformidade com a portaria N° 233 de 

30/06/2008. 

14 
150 

caixas 

Luva para 

procedimento – 

tam. M - caixa com 

100 

unidades. 

Luva de látex procedimento tamanho Médio, não 

estéril, ambidestra, levemente pulverizada com 

pó bio-absorvível, caixa com 100 unidades 

contendo dados de identificação, nº. lote, data 

de fabricação, Registro Anvisa, estando em 

conformidade com a portaria N° 233 de 

30/06/2008. 

15 
50 

caixas 

Luva para 

procedimento – 

tam.G - caixa com 

100 

unidades. 

Luva de látex procedimento tamanho grande, 

não estéril,ambidestra, levemente pulverizada 

com pó bio-absorvível,caixa com 100 unidades 

contendo dados de identificação, nº. lote, data 

de fabricação, Registro Anvisa, estando em 

conformidade com a portaria N° 233 de 

30/06/2008. 
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16 
50 

unidades 

Equipo Macro 

Gotas Flexível, 

com Injetor Lateral 

e câmara 

graduada. 

 

Dispositivo para infusão, controle de fluxo e 

dosagem de soluções parenterais, Conecta o 

recipiente de soluções (frasco ou bolsa) ao 

dispositivo de acesso venoso (scalp, cateter 

intravenoso, ou agulha), Viabiliza o controle de 

fluxo de soluções.Características Gerais: 

Composição básica: Lanceta perfurante para 

conexão ao recipiente de solução, Câmara para 

visualização de gotejamento, Extensão em PVC, 

Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça 

rolete, Conexão luer para dispositivo de acesso 

venoso. Acessórios: Entrada de ar com filtro 

hidrófobo bacteriológico na tampa da bureta 

permitindo a troca de fluidos (ar) em sistema 

fechado, evitando a contaminação com sistema 

de infusão, macro gotejador: 20 gotas/ml, 

utilização em diluição e controle de fluxo de 

infusão. - Injetor Lateral em Y situado a 20 cm 

do conector luer distal. 

17 
50 

unidades 
Equipo Microgotas 

Equipo s com câmara de gotejamento flexível e 

transparente, ponta perfurante (penetrador) para 

adaptação em frascos/ampolas/bolsas, protetor 

de ponta perfurante (penetrador), pinça rolete, 

tubo flexível transparente, conector luer macho 

(encaixe por pressão), protetor do conector. 

Estéril, descartável, embalado individualmente 

com dados de identificação, procedência, tipo e 

data de esterilização, validade, número do lote, 

registro do MS, de acordo com as normas da 

ABNT. 

18 
500 

unidades 

Compressa de 

gaze estéril 13 

fios 7.5cm x 7.5 

cm (dobrada) 

- embalagem 

contendo 10 

unidades 

Compressa de gaze estéril 13 fios 7.5cm x 7.5 

cm (8 dobras) - embalagem contendo 10 

unidades, altamente absorvente na cor branca, 

isento de amido, alvejante óticos, substancias 

gordurosas ou qualquer outros componentes 

que possam trazer riscos - 100% algodão 

hidrófilo; 5 dobras e 8 camadas; Atóxica; 

Apirogênica; 
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19 
150 

unidades 

Atadura de Crepe 

(Elástica) 20 

cm X 2,20 m –

pacote com 12 

rolos embalados 

Individualmente. 

Atadura de Crepe (Elástica) 20cm x 2,20 m 

(repouso), composição 54% poliamida, 23% 

algodão, 23% poliester, confeccionado em 

algodão, não estéril, isenta de lanugens, 

impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas 

sem fios soltos e sem desfilamentos, com 

Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - 

portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 

12 Rolos embalados individualmente, constando 

dados de procedência. 

20 
150 

unidades 

Atadura de Crepe 

(Elástica) 

10cm x 2,20 m – 

pacote com 

12 rolos 

embalados 

Individualmente. 

Atadura de Crepe (Elástica) 10cm x 2,20 m ( 

repouso ), composição 54% poliamida, 23% 

algodão, 23% poliester, confeccionado em 

algodão, não estéril, isenta de lanugens, 

impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas 

sem fios soltos e sem desfilamentos, com 

Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - 

portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 

12 Rolos embalados individualmente, constando 

dados de procedência, data de fabricação, nº 

lote. 

21 
100 

unidades 

Atadura de Crepe 

(Elástica) 15 

cm X 2,20 m – 

pacote com 12 

rolos embalados 

Individualmente. 

Atadura de Crepe (Elástica) 15cm x 2,20 m 

(repouso), composição 54% poliamida, 23% 

algodão, 23% poliester, confeccionado em 

algodão, não estéril, isenta de lanugens, 

impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas 

sem fios soltos e sem desfilamentos, com 

Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - 

portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 

12 Rolos embalados individualmente, constando 

dados de procedência. 

22 
02 

unidades 

Máscara de 

proteção facial 

PFF2 

Máscara de Proteção facial PFF2: 

hipoalergênicas, descartáveis, reduz a 

exposição ocupacional a aerossóis contendo 

agentes biológicos potencialmente patogênicos 

e /ou infecciosos tais como os bacilos da 

tuberculose e hanseníase constando os dados 

de identificação, procedência, número do lote, 
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data de fabricação, e registro na ANVISA.  

23 1 litro 

Clorexidina 

Degermante 2% 

- 1 litro 

Clorexidina, Glicon 20mg/ml sol degermante, 

esc cirurg, dermato Medicamentos Gerais de 

Uso Humano; Clorexidina, Digliconato(ou 

Gliconato) 20mg/ml(2%); Forma Farmacêutica 

Solução Degermante (sabonete Liquido); Forma 

de Apresentação Frasco de 1000ml Via de 

Administração Dermatológica; 

24 1 litro 

PVPI tópico 10% – 

frasco com 

1 litro 

PVPI tópico 10% - Princípio Ativo: 

Polivinilpirrolidona Iodo Antisséptico de amplo 

espectro para pele e mucosa. Apresentações: 

frasco de 1 litro, contendo na embalagem dados 

de identificação, nº. lote, validade, Registro 

Anvisa. 

25 
35 

unidades 

Placa de Carvão 

Ativado com prata 

10,5 x 10,5 

 Carvão Ativado com Prata é constituído por 

uma camada de rayon viscose carbonizada e 

ativada, impregnada com prata, prensada entre 

duas camadas de rayon viscose. Ambos os 

lados do curativo são idênticos. 

26 
35 

unidades 

Placa de Carvão 

Ativado com prata 

6,5 x 9,5 

Carvão Ativado com Prata é constituído por uma 

camada de rayon viscose carbonizada e ativada, 

impregnada com prata, prensada entre duas 

camadas de rayon viscose. Ambos os lados do 

curativo são idênticos. 

27 
35 

unidades 

Placa de Carvão 

Ativado com prata 

10 x 20 

Carvão Ativado com Prata é constituído por uma 

camada de rayon viscose carbonizada e ativada, 

impregnada com prata, prensada entre duas 

camadas de rayon viscose. Ambos os lados do 

curativo são idênticos. 

28 
35 

unidades 

Placa de Carvão 

Ativado com prata 

10 x 20 - 

Recortável 

Carvão Ativado com Prata é constituído por uma 
camada de rayon viscose carbonizada e ativada, 
impregnada com prata, prensada entre duas 
camadas de rayon viscose. Ambos os lados do 
curativo são idênticos. 

29 
05 

unidades 

Fita micropore 

com capa - rolo 

Composição: Rayon de viscose não-tecido com 

adesivo acrílico hipoalergênico. Apresentação: 

rolo com capa medindo: 25 mm x 10 m. 
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com 25 mm x 10 m Embalagem contendo data de fabricação, nº. 

lote e validade e Registro Anvisa. 

30 
05 

unidades 

Fita micropore 

com capa - rolo 

com 50 mm x 10 m 

Composição: Rayon de viscose não-tecido com 

adesivo acrílico hipoalergênico. Apresentação: 

rolo com capa medindo: 50 mm x 10 m. 

Embalagem contendo data de fabricação, nº. 

lote e validade e Registro Anvisa. 

31 
05 

unidades 

Esparadrapo 

impermeável 

com capa – rolo 

com 10 cm x 

4,5 m 

Esparadrapo Impermeável composto de tecido 

100% algodão com resina acrílica 

impermeabilizante, aplicação de massa adesiva 

à base de borracha natural, óxido de zinco e 

resina. Apresentação: rolo com capa medindo 

10 cm x 4,5 m, contendo data de fabricação nº. 

lote, Registro Anvisa. 

32 
05 

unidades 

Esparadrapo 

impermeável 

com capa – rolo 

com 2,5 cm x 

4,5 m 

Esparadrapo Impermeável composto de tecido 

100% algodão com resina acrílica 

impermeabilizante, aplicação de massa adesiva 

à base de borracha natural, óxido de zinco e 

resina. Apresentação: rolo com capa medindo 

2,5 cm x 4,5 m, contendo data de fabricação nº. 

lote, Registro Anvisa. 

33 
06 

unidades 

Pinça Kelly curva - 

12cm 

Pinça Kelly curva em aço inoxidável aisi-420 

tamanho 12cm 

34 
06 

unidades 

Pinça Kelly curva - 

14cm 

Pinça Kelly curva em aço inoxidável aisi-420 

tamanho 14cm 

35 
06 

unidades 

Pinça Kelly curva - 

16cm 

Pinça Kelly curva em aço inoxidável aisi-420 

tamanho 16cm 

36 
06 

unidades 

Pinça Kelly reta - 

14cm 

Pinça Kelly reta em aço inoxidável aisi-420 

tamanho 14cm 

37 
06 

unidades 

Afastador 

Farabeuf 

13x125mm 

Afastador Farabeuf Adulto 13x125mm em aço 

inoxidável 

38 
06 

unidades 
Afastador 

Farabeuf 

Afastador Farabeuf Adulto 20x180mm em aço 

inoxidável 
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20x180mm 

39 
04 

unidades 

Afastador 

Cirúrgico 

Afastador Cirúrgico: Retractores abdominais 

doyen, largura das lâminas: 35mm, comprimento 

das lâminas 62mmm, tamanho: 240mm 

40 
06 

unidades 

Cabo de Bisturi 

nº03 

Cabo de Bisturi nº03 em aço inoxidável aisi-420 

tamanho 13cm 

41 
06 

unidades 

Cabo de Bisturi 

nº04 

Cabo de Bisturi nº04 em aço inoxidável aisi-420 

tamanho 13,5cm 

42 
06 

unidades 

Tesoura de 

Metzenbaum reta 

15cm 

Tesoura de Metzenbaum reta 15cm em aço 

inoxidável 15cm 

43 
06 

unidades 

Tesoura de 

Metzenbaum curva 

15cm 

Tesoura de Metzenbaum curva 15cm em aço 

inoxidável 15cm 

44 
06 

unidades 

Tesoura Mayo 

Stille reta 15cm 

Tesoura Mayo Stille reta 15cm em aço 

inoxidável com ponta reta 

45 
06 

unidades 

Porta Agulha de 

Mayo hegar 14cm 

Porta Agulha de Mayo hegar em aço inoxidável 

com serrilha 14cm 

46 
06 

unidades 

Porta Agulha 

Mathieu 14cm 

Porta Agulha de Mathieu em aço inoxidável aisi-

420 14cm 

47 
06 

unidades 

Pinça Anatômica  

com dente 14cm 

Pinça Anatômica com dente de rato 14cm AISI-

420 – possui dentes na extremidade 

48 
06 

unidades 

Pinça Anatômica  

com dente 16cm 

Pinça Anatômica com dente de rato 16cm AISI-

420 – possui dentes na extremidade 

49 
06 

unidades 

Pinça Anatômica  

sem dente 14cm 

Pinça Anatômica sem dente 14cm AISI-420 – 

sem dentes na extremidade 

50 
06 

unidades 

Pinça Anatômica  

sem dente 16cm 

Pinça Anatômica sem dente 16cm AISI-420 – 

sem dentes na extremidade 

51 
04 

unidades 

Diapasão com 

cursor C128 

Diapasão confeccionado em alumínio com 

cursor C128 
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52 
04 

unidades 

Martelo de Buck 

18cm 

Martelo Neurológico de Buck, para avaliação 

examinador de reflexo com pincel e agulha 

18cm, em aço inoxidável, borracha preta, 

contém uma agulha e um pincel com cerdas em 

nylon 18x5,5cm 

53 
04 

unidades 

Espéculo nasal 

adulto Hartmann 

Espéculo nasal adulto Hartmann – articulado 

não cortante, em aço inoxidável com extra 

tratamento contra oxidação. Utilizado para 

análise clínicas 

54 
04 

unidades 

Martelo babinski 

stark 22cm 

Martelo babinski stark 22cm, para uso em 

exames clínicos e neurológicos 22cm, aro com 

borracha em volta em aço inoxidável 

55 
04 

unidades 

Pinça magil stark 

20cm 

Pinça magil stark 22cm-larga em aço inoxidável 

aisi-410;20cm 

56 
01 

unidade 
Martelo cirúrgico 

Martelo cirúrgico 150grs em aço inoxidável 

57 
01 

unidade 

Descolador freer 

duplo 

Descolador freer duplo – quinelato em aço 

inoxidável  

58 
01 

unidade 

Cinzel com guia 

14cm 

Cinzel com guia 14cm em aço inoxidável 14cm 

59 
06 

unidades 

Estojo inox liso 

18x8x5cm 

Estojo inox liso para instrumentos cirúrgicos em 

aço inoxidável 18x8x5cm 

Materiais de Consumo laboratório Morfofuncional 

Item Quant Produto Descrição 

60 05 caixas 
Lâmina para 

microscopia 

Lâmina para microscopia 50x76mm, espessura 

1,0 a 1,2mm; sem lapidar com 50 unidades 

61 50 caixas 

Luva para 

procedimento – 

tam. M caixa com 

100 

unidades. 

Luva de látex procedimento tamanho Médio, não 

estéril, ambidestra, levemente pulverizada com 

pó bio-absorvível, caixa com 100 unidades 

contendo dados de identificação, nº. lote, data 

de fabricação, Registro Anvisa, estando em 

conformidade com a portaria N° 233 de 

30/06/2008. 
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62 30 caixas 

Luva para 

procedimento – 

tam.G - caixa com 

100 

unidades. 

Luva de látex procedimento tamanho grande, 

não estéril, ambidestra, levemente pulverizada 

com pó bio-absorvível, caixa com 100 unidades 

contendo dados de identificação, nº. lote, data 

de fabricação, Registro Anvisa, estando em 

conformidade com a portaria N° 233 de 

30/06/2008. 

63 50 caixas 

Máscara cirúrgica 

descartável 

3 camadas 

c/elástico – caixa 

com 50 unidades 

Máscara descartável, retangular, camada tripla 

com filtro, sem costura, com elástico, camada 

interna absorve e externa repele líquidos, 

reforçada, que filtre com 98% de eficiência p/ 

partículas de 0,5 micra. Caixa com 50 unidades, 

contendo nº. lote, data de fabricação, validade, 

Registro Anvisa. 

64 05 caixas 
Lamínulas para 

microscopia 

LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24X 32 mm - 

Embalagem com 100 UND contendo lote e data 

de validade. 

65 11 rolos 

Lençol de papel 

descartável – rolo 

com 50 m x 70 cm 

Lençol descartável em papel 100% fibras 

naturais cor branca e fibras longas, rolo com 

50m x 70 cm, invólucro individual em plástico 

atóxico, embalagem contendo data de 

fabricação, nº. lote, validade dados de 

procedência. 

Materiais para atividades práticas em laboratório (Enfermagem/Medicina) 2017 

Item Quant. Produto Descrição 

66 
03 

caixas 

Agulha hipodérmica 

descartável 40x12 

com dispositivo de 

segurança Conf. NR 

32 - caixa com 100 

unid. 

Agulha hipodérmica descartável 40x12, com 

dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, 

atóxica, apirogênica de uso único, pode ser 

conectada a qualquer seringa de bico luer 

LocK ou luer slip, composta de cânula com 

bisel, trifacetado e siliconizado, capa protetora 

em formato cilíndrico, cânula em aço inox, 

capa e canhão de polímeros atóxicos, 

esterilizadas e embaladas individualmente em 

blister de plástico com papel grau cirúrgico , 

caixa com 100 unidades contendo data de 

fabricação, Registro no M.S. , nº. Lote . Marca 
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BD 

67 
200 

unidades 

Cateter intravenoso 

nº. 20G. 

Cor rosa 

Cateter intravenoso nº. 20G, com dispositivo de 

segurança, conforme NR 32, agulha com 

interior de parede fina e ponta obliqua 

assegura uma fácil punção, cor do canhão 

rosa, comprimento do cateter 1-1/4”(32 mm), 

agulha 0,70 mm.” Embalado individualmente 

em blister de plástico estéril, papel grau 

cirúrgico, contendo data de fabricação, 

validade, nº. lote, Registro Anvisa. Marca BD 

68 
200 

unidades 

Cateter intravenoso 

nº. 

22G.cor azul 

Cateter intravenoso nº. 22G, com dispositivo de 

segurança, conforme NR 32, agulha com 

interior de parede fina e ponta obliqua 

assegura uma fácil punção, cor do canhão 

azul, comprimento do cateter 1-1"(25 mm), 

agulha 0,55 mm.”. Embalado individualmente 

em blister de plástico estéril, papel grau 

cirúrgico, contendo data de fabricação, 

validade, nº. lote, Registro Anvisa. Marca BD 

69 
100 

pares 

Luva cirúrgica nº. 

7,0 - estéril 

Tamanho: 7,0 - Espessura: 0,17 mm - 

Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro 

látex natural – Embalagem em papel grau 

cirúrgico contendo um par, Lubrificados com 

finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado. 

Embalagem contendo data de fabricação, nº. 

lote e validade, Registro Anvisa, estando em 

conformidade com a portaria N° 233 de 

30/06/2008. Marca Sensitex 

70 
200 

pares 

Luva cirúrgica nº. 

7,5 - estéril 

Tamanho: 7,5 - Espessura: 0,17 mm - 

Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro 

látex natural – Embalagem em papel grau 

cirúrgico contendo um par, Lubrificados com 

finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado. 

Embalagem contendo data de fabricação, nº. 

lote e validade, Registro Anvisa, estando em 

conformidade com a portaria N° 233 de 

30/06/2008. Marca Sensitex 
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71 
100 

pares 

Luva cirúrgica nº. 

8,0 - estéril 

Tamanho: 8,0 - Espessura: 0,17 mm - 

Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro 

látex natural – Embalagem em papel grau 

cirúrgico contendo um par, Lubrificados com 

finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado. 

Embalagem contendo data de fabricação, nº. 

lote e validade, Registro Anvisa, estando em 

conformidade com a portaria N° 233 de 

30/06/2008. Marca Sensitex 

72 
100 

pares 

Luva cirúrgica nº. 

8,5 - estéril 

Tamanho: 8,5 - Espessura: 0,17 mm - 

Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro 

látex natural – Embalagem em papel grau 

cirúrgico contendo um par, Lubrificados com 

finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado. 

Embalagem contendo data de fabricação, nº. 

lote e validade, Registro Anvisa, estando em 

conformidade com a portaria N° 233 de 

30/06/2008. Marca Sensitex 

73 
10 

unidades 

Termômetro digital 

clínico com ponta 

flexivel 

Termômetro digital clínico com ponta flexivel, 

totalmente resistente à água, com bateria de 

longa duração, tempo mínimo aproximado de 

medição: 1 minuto, faixa de medição/uso: 32°C 

a 42ºC, com estojo de proteção, contendo data 

de fabricação e nº. de lote. Marca G-Tech 

74 
10 

unidades 

Coletor de material 

perfurocortante – 

capac. 7 litros 

Coletor de materiais perfurocortantes 

capacidade 07 litros - confeccionada em 

papelão ondulado resistente à perfuração, com 

saco plástico e revestimento interno para 

descarte de objetos, com alças externas, 

tampa de segurança com sistema de abertura 

e fechamento prático e segurança, estando de 

acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas 

ABNT NBR 7500. Constando externamente os 

dados de identificação e Registro Anvisa. 
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75 
10 

unidades 

Coletor de material 

perfurocortante – 

capac. 3 litros 

Coletor de materiais perfurocortantes 

capacidade 07 litros - confeccionada em 

papelão ondulado resistente à perfuração, com 

saco plástico e revestimento interno para 

descarte de objetos, com alças externas, 

tampa de segurança com sistema de abertura 

e fechamento prático e segurança, estando de 

acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas 

ABNT NBR 7500. Constando externamente os 

dados de identificação e Registro Anvisa. 

76 
02 

unidades 
Lanterna Clínica 

Lanterna para uso clínico em Alumínio. 

Lâmpada de 2,5 v – Para uso com 02 Pilhas 

AAA  

Garantia mínima de 01 (um) ano 

77 
100 

unidades 

Abaixador de língua 

individual 

– pacote com 100 

unidades 

Abaixador de língua (espátula de madeira) 

descartável, formato convencional de 

extremidades arredondadas e superfície lisa, 

de 14 cm de comprimento. Pacote com 100 

unidades com data de fabricação, nº. lote. 

78 
100 

unidades 

Compressa de gaze 

estéril 13 

fios 7.5cm x 7.5 cm 

(dobrada) 

- embalagem 

contendo 10 

unidades 

Compressa de gaze estéril 13 fios 7.5cm x 7.5 

cm (dobrada) - embalagem contendo 10 

unidades, altamente absorvente na cor branca, 

isento de amido, alvejante óticos, substancias 

gordurosas ou qualquer outros componentes 

que possam trazer riscos - 100% algodão 

hidrófilo; 5 dobras e 8 camadas; Atóxica; 

Apirogênica; 

79 02 caixas 

Máscara cirúrgica 

descartável 

3 camadas 

c/elástico – caixa 

com 50 unidades 

 

Máscara descartável, retangular, camada tripla 

com filtro, sem costura, com elástico, camada 

interna absorve e externa repele líquidos, 

reforçada, que filtre com 98% de eficiência p/ 

partículas de 0,5 micra. Caixa com 50 

unidades, contendo nº. lote, data de fabricação, 

validade, Registro Anvisa. 

80 01 Campo Operatório Compressa campo operatório não estéril 
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pacote descartáveis – 

Pacote com 50 

unidades 

25x23, composta de 4 camadas de gaze 

hidrófila(100% algodão), com no mínimo 34 

gramas, com fio radiopaco, embalagem com 50 

unidades ,embalagem com dados de 

identificação, data de fabricação, tempo de 

validade e procedência. Registro no M.S. 

Marca: Medi House 

81 
05 

caixas 

Autolanceta – Caixa 

com 100 unidades 

Lanceta para obtenção de sangue capilar, 

retrátil, dispositivo automático de segurança, 

atende a NR 32, estéril por radiação GAMA, 

descartável, com agulha siliconizada, ponta, 

trifacetada, diâmetro da agulha é de 21G/0,8 

mm e a profundidade de penetração é de 1,8. 

   
 

    

Medicina 

Item Quant Produto Descrição 

82 10 

Hastes flexíveis – 

emb. com 

75 unidades| 

Hastes flexíveis. Composição: Hastes de 

polipropileno, algodão hidrófilo enrolado nas 

extremidades da haste, carboximetilcelulose e 

bactericida. Embalagem com 75 unidades, 

embalagem contendo data de fabricação, nº. 

lote e validade e Registro Anvisa. 

Enfermagem 

Item Quant Produto Descrição 

  83 150 un. Atadura estéril – 10mm x 1.8mm 

84 100 un. Atadura estéril – 15mm x 1.8mm 

85 150 un. Atadura estéril – 20mm x 1.8mm 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus “José Santilli Sobrinho” 

 
Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130 

Fone/Fax (18) 3302-1055  - www.fema.edu.br  

22 

 
 

ANEXO II 

MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA COMERCIAL 

CONVITE N.º 015 /2017 ABERTURA: 13/07/2017 ás 9h 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

ENDEREÇO: N.º 

BAIRRO: CIDADE: 

CEP: ESTADO: 

FONE: FAX: 

Item Quant. Produto Descrição 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 02 caixas 

Agulha 

hipodérmica 

descartável 

25x7 com 

dispositivo de 

segurança Conf. 

NR 32 - caixa 

com 100 

unidades 

Agulha hipodérmica 

descartável 25x0,70, com 

dispositivo de segurança 

Conf. NR 32, estéril,atóxica, 

apirogênica de uso único, 

pode ser conectada a 

qualquer seringa de bico luer 

LocK ou luer slip, composta 

de cânula com bisel, 

trifacetado e siliconizado, 

capa protetora em formato 

cilíndrico, cânula em aço 

inox, capa e canhão de 

polímeros atóxicos, 

esterilizadas e embaladas 

individualmente em blister de 

plástico com papel grau 

cirúrgico , caixa com 100 

unidades contendo data de 

fabricação, Registro no M.S. , 

nº. Lote . 
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2 02 caixas 

Agulha 

hipodérmica 

descartável 

25x8 com 

dispositivo de 

segurança Conf. 

NR 32 - caixa 

com 100 

unidades 

Agulha hipodérmica 

descartável 25x0,80, com 

dispositivo de segurança 

Conf. NR 32, estéril,atóxica, 

apirogênica de uso único, 

pode ser conectada a 

qualquer seringa de bico luer 

LocK ou luer slip, composta 

de cânula com bisel, 

trifacetado e 

siliconizado,capa protetora 

em formato cilíndrico, cânula 

em aço inox, capa e canhão 

de polímeros atóxicos, 

esterilizadas e embaladas 

individualmente em blister de 

plástico com papel grau 

cirúrgico , caixa com 100 

unidades contendo data de 

fabricação, Registro no M.S. , 

nº. Lote . 

  

3 03 caixas 

Agulha 

hipodérmica 

descartável 

40x12 com 

dispositivo de 

segurança Conf. 

NR 32 - caixa 

com 100 

unidades 

Agulha hipodérmica 

descartável 40x12, com 

dispositivo de segurança 

Conf. NR 32, estéril, atóxica, 

apirogênica de uso único, 

pode ser conectada a 

qualquer seringa de bico luer 

LocK ou luer slip, composta 

de cânula com bisel, 

trifacetado e 

siliconizado,capa protetora 

em formato cilíndrico, cânula 

em aço inox, capa e canhão 

de polímeros atóxicos, 

esterilizadas e embaladas 

individualmente em blister de 

plástico com papel grau 

cirúrgico , caixa com 100 

unidades contendo data de 
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fabricação, Registro no M.S. , 

nº. Lote. 

4 
200 

unidades 

Cateter 

intravenoso nº. 

20G. Cor rosa 

Cateter intravenoso nº. 20G, 

com dispositivo de 

segurança, conforme NR 32, 

agulha com interior de parede 

fina e ponta obliqua assegura 

uma fácil punção, cor do 

canhão rosa, comprimento do 

cateter 1-1/4”(32 mm), agulha 

0,70 mm.”. Embalado 

individualmente em blister de 

plástico estéril, papel grau 

cirúrgico, contendo data de 

fabricação, validade, nº. lote, 

Registro Anvisa. 

  

5 
200 

unidades 

Cateter 

intravenoso nº. 

24G. Cor 

amarelo 

Cateter intravenoso nº. 24G, 

com dispositivo de 

segurança, conforme NR 32, 

agulha com interior de parede 

fina e ponta obliqua assegura 

uma fácil punção, cor do 

canhão amarela, 

comprimento do cateter 

3/4”(20 mm), agulha 0,45 

mm.”. Embalado 

individualmente em blister de 

plástico estéril, papel grau 

cirúrgico, contendo data de 

fabricação, validade, nº. lote, 

Registro Anvisa. 

  

6 
20 

unidades 

Scalpe estéril nº. 

19, para infusão 

venosa, com 

dispositivo de 

segurança 

Scalpe nº. 19, cateter para 

infusão venosa com agulha 

aguçada de bisel, curto 

trifacetado com asas de 

plástico, tubo vinílico leve, 

flexível, transparente, atóxico 

e apirogênico com conector 

rígido, leve e pequeno para 
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conectar seringas, equipo, 

embalagem individual em 

saco plástico, contendo data 

de fabricação, validade, 

estando de acordo com a NR 

32, certificado de Boas 

Práticas de Fabricação 

(BPF). Registro Anvisa. Caixa 

com 100 unidades. 

7 
25 

unidades 

Scalpe estéril nº. 

21, para infusão 

venosa, com 

dispositivo de 

segurança. 

Scalpe nº. 21 cateter para 

infusão venosa com agulha 

aguçada de bisel, curto 

trifacetado com asas de 

plástico, tubo vinílico leve, 

flexível, transparente, atóxico 

e apirogênico com conector 

rígido, leve e pequeno para 

conectar seringas, equipo, 

embalagem individual em 

saco plástico, contendo data 

de fabricação, validade, 

estando de acordo com a NR 

32, certificado de Boas 

Práticas de Fabricação 

(BPF). Registro ANVISA. 

Caixa com 100 unidades. 

  

8 
50 

unidades 

Scalpe estéril nº. 

23, para infusão 

venosa, com 

dispositivo de 

segurança. 

Scalpe nº. 23 cateter para 

infusão venosa com agulha 

aguçada de bisel, curto 

trifacetado com asas de 

plástico, tubo vinílico leve, 

flexível, transparente, atóxico 

e apirogênico com conector 

rígido, leve e pequeno para 

conectar seringas, equipo, 

embalagem individual em 

saco plástico, contendo data 

de fabricação, validade, 

estando de acordo com a NR 

32, certificado de Boas 
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Práticas de Fabricação 

(BPF). Registro ANVISA. 

Caixa com 100 unidades. 

9 
20 

unidades 

Scalpe estéril nº. 

27, para infusão 

venosa, com 

dispositivo de 

segurança. 

Scalpe nº. 27 cateter para 

infusão venosa com agulha 

aguçada de bisel, curto 

trifacetado com asas de 

plástico, tubo vinílico leve, 

flexível, transparente, atóxico 

e apirogênico com conector 

rígido, leve e pequeno para 

conectar seringas, equipo, 

embalagem individual em 

saco plástico, contendo data 

de fabricação, validade, 

estando de acordo com a NR 

32, certificado de Boas 

Práticas de Fabricação 

(BPF). Registro ANVISA. 

Caixa com 100 unidades. 

  

10 
100 

pares 

Luva cirúrgica 

nº. 7,5 - estéril 

Tamanho: 7,5 - Espessura: 

0,17 mm - Comprimento: 280 

mm - Matéria Prima: puro 

látex natural – Embalagem 

em papel grau cirúrgica 

contendo um par, 

Lubrificados com finíssimo pó 

bio-absorvível - Punho 

reforçado. Embalagem 

contendo data de fabricação, 

nº. lote e validade, Registro 

Anvisa, estando em 

conformidade com a portaria 

N° 233 de 30/06/2008. 

  

11 
100 

pares 

Luva cirúrgica 

nº. 8,0 - estéril 

Tamanho: 8,0 - Espessura: 

0,17 mm - Comprimento: 280 

mm - Matéria Prima: puro 

látex natural – Embalagem 

em papel grau cirúrgica 
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contendo um par, 

Lubrificados com finíssimo pó 

bio-absorvível - Punho 

reforçado. Embalagem 

contendo data de fabricação, 

nº. lote e validade, Registro 

Anvisa, estando em 

conformidade com a portaria 

N° 233 de 30/06/2008. 

12 
100 

pares 

Luva cirúrgica 

nº. 8,5 - estéril 

Tamanho: 8,5 - Espessura: 

0,17 mm - Comprimento: 280 

mm - Matéria Prima: puro 

látex natural – Embalagem 

em papel grau cirúrgica 

contendo um par, 

Lubrificados com finíssimo pó 

bio-absorvível - Punho 

reforçado. Embalagem 

contendo data de fabricação, 

nº. lote e validade, Registro 

Anvisa, estando em 

conformidade com a portaria 

N° 233 de 30/06/2008. 

  

13 40 caixas 

Luva para 

procedimento – 

tam. P - caixa 

com 100 

unidades. 

Luva de látex procedimento 

tamanho pequeno, não 

estéril, ambidestra, levemente 

pulverizada com pó bio-

absorvível, caixa com 100 

unidades contendo dados de 

identificação, nº. lote, data de 

fabricação, Registro Anvisa, 

estando em conformidade 

com a portaria N° 233 de 

30/06/2008. 

  

14 
150 

caixas 

Luva para 

procedimento – 

tam. M - caixa 

com 100 

Luva de látex procedimento 

tamanho Médio, não estéril, 

ambidestra, levemente 

pulverizada com pó bio-

absorvível, caixa com 100 
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unidades. unidades contendo dados de 

identificação, nº. lote, data de 

fabricação, Registro Anvisa, 

estando em conformidade 

com a portaria N° 233 de 

30/06/2008. 

15 50 caixas 

Luva para 

procedimento – 

tam.G - caixa 

com 100 

unidades. 

Luva de látex procedimento 

tamanho grande, não estéril, 

ambidestra, levemente 

pulverizada com pó bio-

absorvível, caixa com 100 

unidades contendo dados de 

identificação, nº. lote, data de 

fabricação, Registro Anvisa, 

estando em conformidade 

com a portaria N° 233 de 

30/06/2008. 

  

16 
50 

unidades 

Equipo Macro 

Gotas Flexível, 

com Injetor 

Lateral e 

câmara 

graduada. 

 

Dispositivo para infusão, 

controle de fluxo e dosagem 

de soluções parenterais, 

Conecta o recipiente de 

soluções (frasco ou bolsa) ao 

dispositivo de acesso venoso 

(scalp, cateter intravenoso, 

ou agulha), Viabiliza o 

controle de fluxo de soluções. 

Características Gerais: 

Composição básica: Lanceta 

perfurante para conexão ao 

recipiente de solução, 

Câmara para visualização de 

gotejamento, Extensão em 

PVC, Controlador de fluxo 

(gotejamento) tipo pinça 

rolete, Conexão luer para 

dispositivo de acesso venoso. 

Acessórios: Entrada de ar 

com filtro hidrófobo 

bacteriológico na tampa da 

bureta permitindo a troca de 
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fluidos (ar) em sistema 

fechado, evitando a 

contaminação com sistema 

de infusão, macro gotejador: 

20 gotas/ml, utilização em 

diluição e controle de fluxo de 

infusão. - Injetor Lateral em Y 

situado a 20 cm do conector 

luer distal. 

17 
50 

unidades 

Equipo 

Microgotas 

Equipo s com câmara de 

gotejamento flexível e 

transparente, ponta 

perfurante(penetrador) para 

adaptação em 

frascos/ampolas/bolsas, 

protetor de ponta 

perfurante(penetrador), pinça 

rolete, tubo flexível 

transparente, conector luer 

macho(encaixe por pressão), 

protetor do conector. Estéril, 

descartável, embalado 

individualmente com dados 

de identificação, procedência, 

tipo e data de esterilização, 

validade, número do lote, 

registro do MS, de acordo 

com as normas da ABNT. 

  

18 
500 

unidades 

Compressa de 

gaze estéril 13 

fios 7.5cm x 7.5 

cm (dobrada) 

- embalagem 

contendo 10 

unidades 

Compressa de gaze estéril 13 

fios 7.5cm x 7.5 cm (08 

dobras) - embalagem 

contendo 10 unidades, 

altamente absorvente na cor 

branca, isento de amido, 

alvejante óticos, substancias 

gordurosas ou qualquer 

outros componentes que 

possam trazer riscos - 100% 

algodão hidrófilo; 5 dobras e 

8 camadas; Atóxica; 
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Apirogênica; 

19 
150 

unidades 

Atadura de 

Crepe (Elástica) 

20 

cm X 2,20 m –

pacote com 12 

rolos embalados 

individualmente. 

Atadura de Crepe (Elástica) 

20cm x 2,20 m (repouso), 

composição 54% poliamida, 

23% algodão, 23% poliéster, 

confeccionado em algodão, 

não estéril, isenta de 

lanugens, impurezas, não 

abrasiva, bordas delimitadas 

sem fios soltos e sem 

desfilamentos, com 

Certificações Registro 

ANVISA, NBR nº14056 - 

portaria 106/2003 - 

INMETRO, pacote contendo 

12 Rolos embalados 

individualmente, constando 

dados de procedência. 

  

20 
150 

unidades 

Atadura de 

Crepe (Elástica ) 

10cm x 2,20 m – 

pacote com 

12 rolos 

embalados 

individualmente. 

Atadura de Crepe (Elástica) 

10cm x 2,20 m ( repouso ), 

composição 54% poliamida, 

23% algodão, 23% poliéster, 

confeccionado em algodão, 

não estéril, isenta de 

lanugens, impurezas, não 

abrasiva, bordas delimitadas 

sem fios soltos e sem 

desfilamentos, com 

Certificações Registro 

ANVISA, NBR nº14056 - 

portaria 106/2003 - 

INMETRO, pacote contendo 

12 Rolos embalados 

individualmente, constando 

dados de procedência, data 

de fabricação, nº lote. 

  

21 
100 

unidades 
Atadura de 

Crepe (Elástica) 

Atadura de Crepe (Elástica) 

15cm x 2,20 m (repouso), 

composição 54% poliamida, 
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15 

cm X 2,20 m – 

pacote com 12 

rolos embalados 

individualmente. 

23% algodão, 23% poliéster, 

confeccionado em algodão, 

não estéril, isenta de 

lanugens, impurezas, não 

abrasiva, bordas delimitadas 

sem fios soltos e sem 

desfilamentos, com 

Certificações Registro 

ANVISA, NBR nº14056 - 

portaria 106/2003 - 

INMETRO, pacote contendo 

12 Rolos embalados 

individualmente, constando 

dados de procedência. 

22 
02 

unidades 

Máscara de 

proteção facial 

PFF2 

Máscara de Proteção facial 

PFF2: hipoalergênicas, 

descartáveis, reduz a 

exposição ocupacional a 

aerossóis contendo agentes 

biológicos potencialmente 

patogênicos e /ou infecciosos 

tais como os bacilos da 

tuberculose e hanseníase 

constando os dados de 

identificação, procedência, 

número do lote, data de 

fabricação, e registro na 

ANVISA.  

  

23 1 litro 

Clorexidina 

Degermante 2% 

- 1 litro 

Clorexidina, Glicon 20mg/ml 

sol degermante, esc cirurg, 

dermato Medicamentos 

Gerais de Uso Humano; 

Clorexidina, Digliconato (ou 

Gliconato)20mg/ml(2%); 

Forma Farmacêutica Solução 

Degermante (sabonete 

líquido); Forma de 

Apresentação Frasco de 

1000 ml Via de Administração 
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Dermatológica; 

24 1 litro 

PVPI tópico 

10% – frasco 

com 

1 litro 

PVPI tópico 10% - Princípio 

Ativo: Polivinilpirrolidona Iodo 

Antisséptico de amplo 

espectro para pele e mucosa. 

Apresentações: frasco de 1 

litro, contendo na embalagem 

dados de identificação, nº. 

lote, validade, Registro 

ANVISA. 

  

25 
35 

unidades 

Placa de Carvão 

Ativado com 

prata 10,5 x 

10,5 

 Carvão Ativado com Prata é 

constituído por uma camada 

de rayon viscose carbonizada 

e ativada, impregnada com 

prata, prensada entre duas 

camadas de rayon viscose. 

Ambos os lados do curativo 

são idênticos. 

  

26 
35 

unidades 

Placa de Carvão 

Ativado com 

prata 6,5 x 9,5 

Carvão Ativado com Prata é 

constituído por uma camada 

de rayon viscose carbonizada 

e ativada, impregnada com 

prata, prensada entre duas 

camadas de rayon viscose. 

Ambos os lados do curativo 

são idênticos. 

  

27 
35 

unidades 

Placa de Carvão 

Ativado com 

prata 10 x 20 

Carvão Ativado com Prata é 

constituído por uma camada 

de rayon viscose carbonizada 

e ativada, impregnada com 

prata, prensada entre duas 

camadas de rayon viscose. 

Ambos os lados do curativo 

são idênticos. 

  

28 
35 

unidades 

Placa de Carvão 

Ativado com 

prata 10 x 20 - 

Carvão Ativado com Prata é 
constituído por uma camada 
de rayon viscose carbonizada 
e ativada, impregnada com 
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Recortável prata, prensada entre duas 
camadas de rayon viscose. 
Ambos os lados do curativo 
são idênticos. 

29 
05 

unidades 

Fita micropore 

com capa - rolo 

com 25 mm x 10 

m 

Composição: Rayon de 

viscose não-tecido com 

adesivo acrílico 

hipoalergênico. 

Apresentação: rolo com capa 

medindo: 25 mm x 10 m. 

Embalagem contendo data de 

fabricação, nº. lote e validade 

e Registro Anvisa. 

  

30 
05 

unidades 

Fita micropore 

com capa – rolo 

com 50mm X 

10m 

Composição: Rayon de 

viscose não-tecido com 

adesivo acrílico 

hipoalergênico. 

Apresentação: rolo com capa 

medindo: 50 mm x 10 m. 

Embalagem contendo data de 

fabricação, nº. lote e validade 

e Registro Anvisa. 

  

31 
05 

unidades 

Esparadrapo 

impermeável 

com capa – rolo 

com 10 cm x 

4,5 m 

Esparadrapo Impermeável 

composto de tecido 100% 

algodão com resina acrílica 

impermeabilizante, aplicação 

de massa adesiva à base de 

borracha natural, óxido de 

zinco e resina. Apresentação: 

rolo com capa medindo 10 

cm x 4,5 m, contendo data de 

fabricação nº. lote, Registro 

Anvisa. 

  

32 
05 

unidades 

Esparadrapo 

impermeável 

com capa – rolo 

com 2,5 cm x 

Esparadrapo Impermeável 

composto de tecido 100% 

algodão com resina acrílica 

impermeabilizante, aplicação 

de massa adesiva à base de 

borracha natural, óxido de 
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4,5 m zinco e resina. Apresentação: 

rolo com capa medindo 2,5 

cm x 4,5 m, contendo data de 

fabricação nº. lote, Registro 

Anvisa. 

33 
06 

unidades 

Pinça Kelly 

curva - 12cm 

Pinça Kelly curva em aço 

inoxidável aisi-420 tamanho 

12cm 

  

34 
06 

unidades 

Pinça Kelly 

curva - 14cm 

Pinça Kelly curva em aço 

inoxidável aisi-420 tamanho 

14cm 

  

35 
06 

unidades 

Pinça Kelly 

curva - 16cm 

Pinça Kelly curva em aço 

inoxidável aisi-420 tamanho 

16cm 

  

36 
06 

unidades 

Pinça Kelly reta 

- 14cm 

Pinça Kelly reta em aço 

inoxidável aisi-420 tamanho 

14cm 

  

37 
06 

unidades 

Afastador 

Farabeuf 

13x125mm 

Afastador Farabeuf Adulto 

13x125mm em aço inoxidável 

  

38 
06 

unidades 

Afastador 

Farabeuf 

20x180mm 

Afastador Farabeuf Adulto 

20x180mm em aço inoxidável 

  

39 
04 

unidades 

Afastador 

Cirúrgico 

Afastador Cirúrgico: 

Retractores abdominais 

doyen, largura das lâminas: 

35mm, comprimento das 

lâminas 62mmm, tamanho: 

240mm 

  

40 
06 

unidades 

Cabo de Bisturi 

nº03 

Cabo de Bisturi nº03 em aço 

inoxidável aisi-420 tamanho 

13cm 

  

41 
06 

unidades 

Cabo de Bisturi 

nº04 

Cabo de Bisturi nº04 em aço 

inoxidável aisi-420 tamanho 
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13,5cm 

42 
06 

unidades 

Tesoura de 

Metzenbaum 

reta 15cm 

Tesoura de Metzenbaum reta 

15cm em aço inoxidável 

15cm 

  

43 
06 

unidades 

Tesoura de 

Metzenbaum 

curva 15cm 

Tesoura de Metzenbaum 

curva 15cm em aço 

inoxidável 15cm 

  

44 
06 

unidades 

Tesoura Mayo 

Stille reta 15cm 

Tesoura Mayo Stille reta 

15cm em aço inoxidável com 

ponta reta 

  

45 
06 

unidades 

Porta Agulha de 

Mayo hegar 

14cm 

Porta Agulha de Mayo hegar 

em aço inoxidável com 

serrilha 14cm 

  

46 
06 

unidades 

Porta Agulha 

Mathieu 14cm 

Porta Agulha de Mathieu em 

aço inoxidável aisi-420 14cm 

  

47 
06 

unidades 

Pinça 

Anatômica com 

dente 14cm 

Pinça Anatômica com dente 

de rato 14cm AISI-420 – 

possui dentes na extremidade 

  

48 
06 

unidades 

Pinça 

Anatômica com 

dente 16cm 

Pinça Anatômica com dente 

de rato 16cm AISI-420 – 

possui dentes na extremidade 

  

49 
06 

unidades 

Pinça 

Anatômica sem 

dente 14cm 

Pinça Anatômica sem dente 

14cm AISI-420 – sem dentes 

na extremidade 

  

50 
06 

unidades 

Pinça 

Anatômica sem 

dente 16cm 

Pinça Anatômica sem dente 

16cm AISI-420 – sem dentes 

na extremidade 

  

51 
04 

unidades 

Diapasão com 

cursor C128 

Diapasão confeccionado em 

alumínio com cursor C128 

  

52 
04 

unidades 

Martelo de Buck 

18cm 

Martelo Neurológico de Buck, 

para avaliação examinador 

de reflexo com pincel e 

agulha 18cm, em aço 

inoxidável, borracha preta, 
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contém uma agulha e um 

pincel com cerdas em nylon 

18x5,5cm 

53 
04 

unidades 

Espéculo nasal 

adulto Hartmann 

Espéculo nasal adulto 

Hartmann – articulado não 

cortante, em aço inoxidável 

com extra tratamento contra 

oxidação. Utilizado para 

análise clínicas 

  

54 
04 

unidades 

Martelo babinski 

stark 22cm 

Martelo babinski stark 22cm, 

para uso em exames clínicos 

e neurológicos 22cm, aro 

com borracha em volta em 

aço inoxidável 

  

55 
04 

unidades 

Pinça magil 

stark 20cm 

Pinça magil stark 22cm-larga 

em aço inoxidável aisi-

410;20cm 

  

56 
01 

unidade 
Martelo cirúrgico 

Martelo cirúrgico 150grs em 

aço inoxidável 

  

57 
01 

unidade 

Descolador freer 

duplo 

Descolador freer duplo – 

quinelato em aço inoxidável  

  

58 
01 

unidade 

Cinzel com guia 

14cm 

Cinzel com guia 14cm em 

aço inoxidável 14cm 

  

59 
06 

unidades 

Estojo inox liso 

18x8x5cm 

Estojo inox liso para 

instrumentos cirúrgicos em 

aço inoxidável 18x8x5cm 

  

Materiais de Consumo laboratório Morfofuncional 

Item Quant. Produto Descrição 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

60 
05 

caixas 

Lâmina para 

microscopia 

Lâmina para microscopia 

50x76mm, espessura 1,0 a 

1,2mm; sem lapidar com 50 

unidades 
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61 
50 

caixas 

Luva para 

procedimento – 

tam. M caixa 

com 100 

unidades. 

Luva de látex procedimento 

tamanho Médio, não estéril, 

ambidestra, levemente 

pulverizada com pó bio-

absorvível, caixa com 100 

unidades contendo dados de 

identificação, nº. lote, data de 

fabricação, Registro Anvisa, 

estando em conformidade 

com a portaria N° 233 de 

30/06/2008. 

  

62 
30 

caixas 

Luva para 

procedimento – 

tam.G - caixa 

com 100 

unidades. 

Luva de látex procedimento 

tamanho grande, não estéril, 

ambidestra, levemente 

pulverizada com pó bio-

absorvível, caixa com 100 

unidades contendo dados de 

identificação, nº. lote, data de 

fabricação, Registro Anvisa, 

estando em conformidade 

com a portaria N° 233 de 

30/06/2008. 

  

63 
50 

caixas 

Máscara 

cirúrgica 

descartável 

3 camadas 

c/elástico – caixa 

com 50 unidades 

Máscara descartável, 

retangular, camada tripla com 

filtro, sem costura, com 

elástico, camada interna 

absorve e externa repele 

líquidos, reforçada, que filtre 

com 98% de eficiência p/ 

partículas de 0,5 micra. Caixa 

com 50 unidades, contendo 

nº. lote, data de fabricação, 

validade, Registro Anvisa. 

  

64 
05 

caixas 

Lamínulas para 

microscopia 

LAMÍNULA PARA 

MICROSCOPIA 24X 32 mm - 

Embalagem com 100 UND 

contendo lote e data de 

validade. 
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65 11 rolos 

Lençol de papel 

descartável – 

rolo com 50 m x 

70 cm 

Lençol descartável em papel 

100% fibras naturais cor 

branca e fibras longas, rolo 

com 50m x 70 cm, invólucro 

individual em plástico atóxico, 

embalagem contendo data de 

fabricação, nº. lote, validade 

dados de procedência. 

  

Materiais para atividades práticas em laboratório (enfermagem/medicina) 2017 

Item Quant. Produto Descrição 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

66 
03 

caixas 

Agulha 

hipodérmica 

descartável 

40x12 com 

dispositivo de 

segurança Conf. 

NR 32 - caixa 

com 100 unid. 

Agulha hipodérmica 

descartável 40x12, com 

dispositivo de segurança 

Conf. NR 32, estéril, atóxica, 

apirogênica de uso único, 

pode ser conectada a 

qualquer seringa de bico luer 

Lock ou luer slip, composta 

de cânula com bisel, 

trifacetado e siliconizado, 

capa protetora em formato 

cilíndrico, cânula em aço 

inox, capa e canhão de 

polímeros atóxicos, 

esterilizadas e embaladas 

individualmente em blister de 

plástico com papel grau 

cirúrgico, caixa com 100 

unidades contendo data de 

fabricação, Registro no M.S., 

nº. Lote. Marca BD 

  

67 
200 

unidades 

Cateter 

intravenoso nº. 

20G. 

Cor rosa 

Cateter intravenoso nº. 20G, 

com dispositivo de 

segurança, conforme NR 32, 

agulha com interior de parede 

fina e ponta obliqua assegura 

uma fácil punção, cor do 
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canhão rosa, comprimento 

do cateter 1-1/4”(32 mm), 

agulha 0,70 mm.” Embalado 

individualmente em blister de 

plástico estéril, papel grau 

cirúrgico, contendo data de 

fabricação, validade, nº. lote, 

Registro Anvisa. Marca BD 

68 
200 

unidades 

Cateter 

intravenoso nº. 

22G.cor azul 

Cateter intravenoso nº. 22G, 

com dispositivo de 

segurança, conforme NR 32, 

agulha com interior de parede 

fina e ponta obliqua assegura 

uma fácil punção, cor do 

canhão azul, comprimento 

do cateter 1-1"(25 mm), 

agulha 0,55 mm.”. Embalado 

individualmente em blister de 

plástico estéril, papel grau 

cirúrgico, contendo data de 

fabricação, validade, nº. lote, 

Registro Anvisa. Marca BD 

  

69 
100 

pares 

Luva cirúrgica 

nº. 7,0 - estéril 

Tamanho: 7,0 - Espessura: 

0,17 mm - Comprimento: 280 

mm - Matéria Prima: puro 

látex natural – Embalagem 

em papel grau cirúrgico 

contendo um par, 

Lubrificados com finíssimo pó 

bio-absorvível - Punho 

reforçado. Embalagem 

contendo data de fabricação, 

nº. lote e validade, Registro 

Anvisa, estando em 

conformidade com a portaria 

N° 233 de 30/06/2008. Marca 

Sensitex 

  

70 200 Luva cirúrgica 
Tamanho: 7,5 - Espessura: 

0,17 mm - Comprimento: 280 
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pares nº. 7,5 - estéril mm - Matéria Prima: puro 

látex natural – Embalagem 

em papel grau cirúrgico 

contendo um par, 

Lubrificados com finíssimo pó 

bio-absorvível - Punho 

reforçado. Embalagem 

contendo data de fabricação, 

nº. lote e validade, Registro 

Anvisa, estando em 

conformidade com a portaria 

N° 233 de 30/06/2008. Marca 

Sensitex 

71 
100 

pares 

Luva cirúrgica 

nº. 8,0 - estéril 

Tamanho: 8,0 - Espessura: 

0,17 mm - Comprimento: 280 

mm - Matéria Prima: puro 

látex natural – Embalagem 

em papel grau cirúrgico 

contendo um par, 

Lubrificados com finíssimo pó 

bio-absorvível - Punho 

reforçado. Embalagem 

contendo data de fabricação, 

nº. lote e validade, Registro 

Anvisa, estando em 

conformidade com a portaria 

N° 233 de 30/06/2008. Marca 

Sensitex 

  

72 
100 

pares 

Luva cirúrgica 

nº. 8,5 - estéril 

Tamanho: 8,5 - Espessura: 

0,17 mm - Comprimento: 280 

mm - Matéria Prima: puro 

látex natural – Embalagem 

em papel grau cirúrgico 

contendo um par, 

Lubrificados com finíssimo pó 

bio-absorvível - Punho 

reforçado. Embalagem 

contendo data de fabricação, 

nº. lote e validade, Registro 

Anvisa, estando em 
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conformidade com a portaria 

N° 233 de 30/06/2008. Marca 

Sensitex 

73 
10 

unidades 

Termômetro 

digital clínico 

com ponta 

flexível 

Termômetro digital clínico 

com ponta flexível, totalmente 

resistente à água, com 

bateria de longa duração, 

tempo mínimo aproximado de 

medição: 1 minuto, faixa de 

medição/uso: 32°C a 42ºC, 

com estojo de proteção, 

contendo data de fabricação 

e nº. de lote. Marca G-Tech 

  

74 
10 

unidades 

Coletor de 

material 

perfurocortante – 

capac. 7 litros 

Coletor de materiais 

perfurocortantes capacidade 

07 litros - confeccionada em 

papelão ondulado resistente 

à perfuração, com saco 

plástico e revestimento 

interno para descarte de 

objetos, com alças externas, 

tampa de segurança com 

sistema de abertura e 

fechamento prático e 

segurança, estando de 

acordo com a norma IPT 

NEA 55 e as normas ABNT 

NBR 7500. Constando 

externamente os dados de 

identificação e Registro 

ANVISA. 
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75 
10 

unidades 

Coletor de 

material 

perfurocortante – 

capac. 3 litros 

Coletor de materiais 

perfurocortantes capacidade 

07 litros - confeccionada em 

papelão ondulado resistente 

à perfuração, com saco 

plástico e revestimento 

interno para descarte de 

objetos, com alças externas, 

tampa de segurança com 

sistema de abertura e 

fechamento prático e 

segurança, estando de 

acordo com a norma IPT 

NEA 55 e as normas ABNT 

NBR 7500. Constando 

externamente os dados de 

identificação e Registro 

ANVISA. 

  

76 
02 

unidades 
Lanterna Clínica 

Lanterna para uso clínico em 

Alumínio. Lâmpada de 2,5 v – 

Para uso com 02 Pilhas AAA  

Garantia mínima de 01 (um) 

ano 

  

77 
100 

unidades 

Abaixador de 

língua individual 

– pacote com 

100 unidades 

Abaixador de língua (espátula 

de madeira) descartável, 

formato convencional de 

extremidades arredondadas e 

superfície lisa, de 14 cm de 

comprimento. Pacote com 

100 unidades com data de 

fabricação, nº. lote. 

  

78 
100 

unidades 

Compressa de 

gaze estéril 13 

fios 7.5cm x 7.5 

cm (dobrada) 

- embalagem 

Compressa de gaze estéril 13 

fios 7.5cm x 7.5 cm 

(dobrada) - embalagem 

contendo 10 unidades, 

altamente absorvente na cor 

branca, isento de amido, 

alvejante óticos, substancias 
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contendo 10 

unidades 

gordurosas ou qualquer 

outros componentes que 

possam trazer riscos - 100% 

algodão hidrófilo; 5 dobras e 

8 camadas; Atóxica; 

Apirogênica; 

79 
02 

caixas 

Máscara 

cirúrgica 

descartável 

3 camadas 

c/elástico – caixa 

com 50 unidades 

 

Máscara descartável, 

retangular, camada tripla com 

filtro, sem costura, com 

elástico, camada interna 

absorve e externa repele 

líquidos, reforçada, que filtre 

com 98% de eficiência p/ 

partículas de 0,5 micra. Caixa 

com 50 unidades, contendo 

nº. lote, data de fabricação, 

validade, Registro Anvisa. 

  

80 
01 

pacote 

Campo 

Operatório 

descartáveis – 

Pacote com 50 

unidades 

Compressa campo operatório 

não estéril 25x23, composta 

de 04 camadas de gaze 

hidrófila (100% algodão), com 

no mínimo 34 gramas, com 

fio radiopaco, embalagem 

com 50 unidades, 

embalagem com dados de 

identificação, data de 

fabricação, tempo de 

validade e procedência. 

Registro no M.S. 

Marca: Medi House 

  

81 
05 

caixas 

Autolanceta – 

Caixa com 100 

unidades 

Lanceta para obtenção de 

sangue capilar, retrátil, 

dispositivo automático de 

segurança, atende a NR 32, 

estéril por radiação GAMA, 

descartável, com agulha 

siliconizada, ponta, 

trifacetada, diâmetro da 
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agulha é de 21G/0,8 mm e a 

profundidade de penetração 

é de 1,8. 

Medicina 

Item Quant Produto Descrição 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

82 10 

Hastes flexíveis 

– emb. com 

75 unidades| 

Hastes flexíveis. 

Composição: Hastes de 

polipropileno, algodão 

hidrófilo enrolado nas 

extremidades da haste, 

carboximetilcelulose e 

bactericida. Embalagem com 

75 unidades, embalagem 

contendo data de fabricação, 

nº. lote e validade e Registro 

Anvisa. 

  

Enfermagem 

Item Quant Produto Descrição 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

83 150 un. 
Atadura estéril – 10mm x 

1.8mm 

  

84 100 un. 
Atadura estéril – 15mm x 

1.8mm 

  

85 150 un. 
Atadura estéril – 20mm x 

1.8mm 

  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA COMERCIAL  

Declaramos que, nos valores acima estão inclusos, além do lucro, todas e quaisquer 

despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram do 

fornecimento do objeto licitado. 

Declaramos também total concordância com as condições da presente licitação.  
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Declaramos ainda, que os produtos ofertados estão de acordo com as especificações do 

ANEXO I – Termo de Referência. 

Validade Proposta: (não inferior a 60(sessenta) dias corridos). 

Condições de pagamento: em conformidade com o item 7 do edital. 

CONTA BANCÁRIA: Banco:_____ Agência n.º ____-____ Conta corrente: ____-_____ 

 

LOCAL: ____________________, ____ de ________________________ de 2017. 

 

 

Assinatura:_________________________________________________ 

 

 

Nome do Responsável: ___________________________________________________ 
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A N E X O III 
(M O D E L O) 

 
 ________________________________________________ (Nome da empresa) 
 

 
 

______,_____ de ________ de 2017. 
(Local e data)    

 
 
 
À Fundação Educacional do Município de Assis 
At. Comissão de Licitações 
Ref. – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 
 CONVITE Nº 015/2017 
 
 
 

“D E C L A R A Ç Ã O” 
 

A empresa acima identificada, participante do certame referenciado 
que tem por objeto a aquisição de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
CONSUMO PARA OS CURSOS DE ENFERMAGEM E MEDICINA, vem 
pela presente, DECLARAR que inexiste qualquer fato impeditivo à sua 
participação na licitação citada, que não foi declarada suspensa nem 
inidônea para contratar com o Poder Público de qualquer esfera e que se 
compromete a comunicar a ocorrência de qualquer fato que altere essa 
situação, e que venha a ser conhecido após o encerramento da licitação. 

 
Por ser verdade assina o presente. 

 
 
 
 
 

 _____________________________ 
 (nome/assinatura/representante legal) 

RG/CPF 
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A N E X O IV 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº030/2017 
CONVITE Nº 015/2017 
 

(Modelo de Declaração de Inexistência de Trabalho de Menor) 
 
 
 
 
 
(nome da empresa)__________________________________________, 
inscrito(a) no CNPJ n°___________________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) 
Sr(a)__________________________________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº __________________ e do CPF nº ________________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 , acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos.  
Declara, também, que, encontra-se em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7° 
da Constituição Federal. 
 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 
. 

 
 
 

______,_____ de ________ de 2017. 
(Local e data) 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 (nome/assinatura/representante legal) 

RG/CPF 
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A N E X O V 
Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Nº 
123/2006. 

(em papel timbrado da licitante) 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 
CONVITE Nº 015/2017 

 
 
 
_______________________________________ (nome do licitante), com sede 
__________________________________ (endereço completo), inscrita no CNPJ 
sob o nº. _______________________, DECLARA, para fins do disposto na Lei 
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de 
agosto de 2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, 
que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como: 
     MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 
de 14/12/2006. 
     EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
 

______,_____ de ________ de 2017. 
(Local e data) 

 
 
 
 
 

........................................................................... 
(Nome e assinatura do representante legal da Licitante) 

RG/CPF 
  



 
 

 
 

Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus “José Santilli Sobrinho” 

 
Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130 

Fone/Fax (18) 3302-1055  - www.fema.edu.br  

49 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 
 
 
 

Declaro ter recebido nesta data, o edital N.º 025/2017 – CONVITE N.º 
0/2017 - tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
CONSUMO PARA OS CURSOS DE ENFERMAGEM E MEDICINA. 
 
 

______,_____ de ________ de 2017. 
(Local e data) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------ 
assinatura/carimbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


