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MINUTA DE EDITAL DA SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 0020/2022 

PROCESSO Nº 0121.160322.0015 

 

A Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação 

(FADEX), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, credenciada pelo 

Ministério da Educação como a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI) e do Instituto Federal do Piauí (IFPI), pelo seu superintendente, Prof. Dr. Samuel 

Pontes do Nascimento torna público, para conhecimento de todos os interessados que fará 

realizar uma SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES, NA MODADALIDADE 

PREGÃO ELETRÔNICO da plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br, do Tipo Menor 

Preço ITEM UNITÁRIO, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO 

HOSPITALAR para execução do Projeto de Desenvolvimento Institucional “Jornada 

Integrada de Ensino, Pesqisa e Extensão em Atendimentos Práticos em Medicina 

Veterinária”. O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as 

disposições deste Edital e seus Anexos, Decreto Federal nº 8.241/2020, da Lei nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 

Federal nº 147, de 14 de agosto de 2014, Decreto Estadual nº 11.346/2004 e legislação 

complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

CADASTRO DAS PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 25/08/2022 ÀS 14H00MIN 

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS: 25/08/2022 às 14H30MIN 

INÍCIO DA SESSÃO PÚLICA: 26/08/2022 ÀS 9H00MIN 

E será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a) Sra. Cassandra Brito, com auxílio de equipe de 

apoio.  

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).  

LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br 

 

1. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

DA SESSÃO PUBLICA 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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1.1 O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa 

de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 

www.bbmnetlicitacoes.com.br 

1.2  A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 26 de agosto 

de 2022 às 09h00min, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br, nos termos das condições 

descritas neste Edital.  

 

2. DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto desta SELEÇÃO PÚBLICA a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR para execução do Projeto de Desenvolvimento Institucional “Jornada 

Integrada de Ensino, Pesqisa e Extensão em Atendimentos Práticos em Medicina 

Veterinária”. 

2.2 Este certame destina-se às empresas que atenderem a todas as exigências contidas 

neste Edital e seus anexos e cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da 

licitação. 

2.3 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços 

eletrônicos: www.bbmnetlicitacoes.com.br  e http://www.fadex.org.br 

2.4 A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I - APÊNDICE A do edital, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

2.5 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no 

bbmnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

2.6 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto a 

Gerência Administrativa da FADEX pelo telefone nº: (86) 3215-5931. 

 

3. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA 

3.1 O critério de julgamento será o de o MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO, observada 

às especificações técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital. 

3.2 Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances 

públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

4.1Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.fadex.org.br/
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providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde 

que o faça com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da 

sessão pública do certame. 

4.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e 

protocolizadas em dias úteis, junto ao Setor de Protocolo da FADEX, através 

do email: http://www.fadex.org.br, ou encaminhadas através de e-mail no 

endereço eletrônico: licitacoes@fadex.org.br. Caberá a Pregoeira, auxiliada 

pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

4.1.2 A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do 

certame. 

4.1.3 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz 

de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a 

realização desta SELEÇÃO PÚBLICA. 

 

4.2 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se 

tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento 

original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na 

hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui 

poderes de representação da impugnante. 

 

4.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados 

exclusivamente ao e-mail: licitacoes@fadex.org.br. 

4.3.1 A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 

(dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá 

requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 

anexos. 

 

4.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

http://www.fadex.org.br/
mailto:licitacoes@fadex.org.br
mailto:licitacoes@fadex.org.br
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certame. 

4.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

4.4.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

 

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO PÚBLICA  

5.1 Poderá participar do certame pessoas jurídicas que, na forma de seus atos constitutivos 

tenham atividade relacionada com o objeto e atendam todas as condições expressas no 

presente Edital. 

 

5.1.1 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 

da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa 

física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 

07 de agosto de 2014. 

 

5.2 Será vedada a participação de empresas: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

c) enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, ou ainda, 

d) que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução 

ou liquidação. 

 

5.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

5.3.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
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em seus arts. 42 a 49; 

5.3.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá 

o prosseguimento no certame; 

5.3.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 

campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 

mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

5.3.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

5.3.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

5.3.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5.3.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.3.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

5.3.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do 

art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

5.3.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

 

5.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 
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5.5 Na ausência da Declaração Unificada elencada no item 10.5.1, considera-se válida as 

Declarações devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, 

sendo que a Declaração Unificada será solicitada como documento complementar pela 

pregoeira. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO 

6.1 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso 

poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico 

www.bbmnetlicitacoes.com.br , acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 

 

6.2 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser 

dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou 

e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br 

 

6.3 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET 

Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos 

canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 

6.4 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 

preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br opção “Login” 

opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”  

6.4.1. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e 

horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.  

 

6.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

 

6.6. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 

retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados.  

 

6.7.Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa 

aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a 

continuidade da sessão.  

 

6.8 Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de 

lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.  

 

6.9. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a 

adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal 

“www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de 

licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.  

 

 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 - Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema 

(www.bbmnetlicitacoes.com.br), concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos deste edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 

horário estabelecidos neste Edital.  

7.1.1. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a data de encerramento 

estabelecida no Edital.  

 

7.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10 

deste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 

7.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 

7.4 Os preços e os produtos propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

7.5 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar 

rigorosamente a descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e 

seus anexos, descrevendo detalhadamente as características do objeto cotado, informando 

marca/fabricante (se for o caso) em campo próprio do sistema, preço unitário por item, com 

até duas casas decimais após a vírgula. 

 

7.6 A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 

da sessão pública da Seleção Pública. 

 

7.7 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive 

ICMS e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou 

da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para a FADEX. 

 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1 No dia 26 de agosto de 2022 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na 

internet será aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas 

recebidas e início da etapa de lances. 

 

8.2 A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência. 

8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
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8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

 

8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e 

os licitantes. 

 

8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

 

8.5.1 O lance deverá ser ofertado por item unitário. 

 

8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 

8.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 

ser de R$ 0,01 (um centavo). 

 

8.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 

(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob 

pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

 

8.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
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“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações. 

 

8.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 

dois minutos do período de duração da sessão pública. 

 

8.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

 

8.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

 

8.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá a pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 

da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 

8.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pela pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente ao Sistema Eletrônico. 

 

8.16 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 

 

8.17 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

8.18 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

8.19 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO ¨MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA¨ 
TERESINA – PI, BAIRRO ININGA – CEP 64049-550 

CNPJ: 07.501.328/0001-30 

FONE: +55 86 3237-1379 
 www.fadex.org.br 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances. 

 

8.20 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

8.21 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.21.1 no país; 

8.21.2 por empresas brasileiras; 

8.21.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.21.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

 

8.22 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

 

8.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

 

8.24 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

8.25 A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
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acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 

8.26 Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1 Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

 

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 

dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 

ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

 

9.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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9.5 A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta 

9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pela Pregoeira. 

 

9.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

9.7 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

 

9.8 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação 

do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1 - A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA (Art. 19, Decreto n. 8.241/2014) 

consistirá em: 

10.1.1No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.1.2No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede. 

10.1.3Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução 

CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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10.2 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá 

em: 

10.2.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à 

matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 

(sessenta) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não 

constar do documento. 

10.2.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta 

10.2.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

10.2.2.2. O balanço patrimonial e demais demonstrações deverão estar 

assinadas por Contador, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade; 

10.2.2.3. Serão considerados aceitos, na forma da lei, balanço patrimonial 

e demonstrações contábeis registrados e arquivados na junta comercial ou 

no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.  

10.2.2.4. Para as sociedades anônimas será aplicado o art. 289, § 5º da lei 

6404/74, devendo os documentos exigidos terem sido, cumulativamente: 

I Publicados em Diário Ofici al 

II Publicados e m jornal de grande circulação 

IIIRegistrados na Junta Comercial/Cartório da s ede ou 

domicílio da licitante 

10.2.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 

mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG =              Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo_ 
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Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG =                         Ativo Total________________ 
                       Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
 

LC =              Ativo Circulante___ 
                                                                         Passivo Circulante 

 

10.2.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, 

a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido 

mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item 

pertinente. 

 

10.3 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em: 

10.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

10.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao 

domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual. 

10.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de 

Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

10.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado; 

10.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos 

relacionados com o objeto licitado; 

10.3.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço (FGTS); 

10.3.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei nº 

12.440, de 07 de julho de 2011; 

10.3.7.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo 
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alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que 

atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) 

declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for 

declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, para 

pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

10.3.7.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado 

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

cabíveis. 

 

10.4 Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em: 

 

10.4.1 A empresa deverá entregar, no ato das propostas, os seguintes documentos, dentro do 

seu prazo de validade, no original ou em cópia autenticada: 

1. Licença de Funcionamento ou Alvará Sanitário emitido pela Vigilância 

Sanitária Estadual e/ou Municipal em nome da licitante; 

2. Autorização de funcionamento atualizada emitida por órgão competente em 

nome da licitante. 

3. Certificado de Boas Práticas de Fabricação de produtos e controle por linha de 

produção, emitidos pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde 

- ANVISA, de acordo com Resolução RDC nº 25 de 21/05/2009. Não será aceito 

“protocolo de entrega” de Revalidação de Certificado. 

4. Certificado do INMETRO ou de outro órgão oficial ou credenciado, de acordo 

com a norma da ABNT – NBR 13904/2003, quando cabível ao tipo de produto; 

5. Cópia perfeitamente legível dos registros dos produtos cotados ou Certificados 

de Isenção de Registro ou da publicação do Diário Oficial Art. 7º do Decreto 

8.077, de 14 De agosto de 2013), identificando os itens. 

6. Caso o registro do produto esteja vencido, o licitante deverá apresentar as 

Certidões de registro vencidas acompanhadas dos pedidos de revalidações, 

com carimbo do protocolo do Ministério da Saúde perfeitamente legível, para 

averiguação de prazo previsto no Art. 7º do Decreto 8.077, de 14 de agosto de 
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2013), identificando os itens. O pedido deverá ter sido protocolado no prazo de 

90 (noventa) dias, antes da data de vencimento do registro, caso contrário a 

licitante terá sua proposta recusada. 

 

10.4.2  - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal 

da licitante, assegurando que a mesma atende as normas relativas à saúde e 

segurança do trabalho. 

b) Declaração de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, 

do art. 32 da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei nº. 9.648/98, devendo ser 

apresentada somente nos casos em que existir fato superveniente que impeça a 

sua habilitação. 

c) Declaração de inexistência em seu quadro de pessoal de menores, na forma 

do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 

 

10.5 Deverá apresentar ainda as DECLARAÇÃO UNIFICADA: 

10.5.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III) 

 

10.6 No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

 

10.7 O não atendimento das exigências constantes do item 11 deste Edital implicará a inabilitação do 

licitante. 

 

10.8 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do 

item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

 

10.9 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 
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sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

 

10.10 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

11. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO 

11.1 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a 

item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema bbmnetlicitacoes, a PROPOSTA DE 

PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. 

 

11.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena 

de inabilitação. 

 

11.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (duas) horas de 

efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às 14h, contados da convocação. 

 

11.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do 

e-mail: licitacoes@fadex.org.br. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em 

contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A pregoeira não 

se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de 

problemas no servidor ou navegador, tanto da FADEX quanto do emissor. 

 

11.4.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 

02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o 

envio da Proposta de Preço, sendo realizado, pela Pregoeira, o registro da não aceitação da 

proposta. 

 

11.4.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá 

mailto:licitacoes@fadex.org.br
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solicitar, dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 

11.4.2 É facultado a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 

do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar do processo desde a realização da sessão pública. 

11.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta 

de Preços atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 

DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, 

na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

 

11.5 A proposta deverá conter: 

11.5.1 proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente 

Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de 

desclassificação da proposta; 

11.5.2 preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por 

extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

11.5.3 indicação/especificação do material e marca; 

11.5.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 

11.5.5 prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º 

combinado com o artigo 66, § 4º; 

11.5.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com 

até duas casas decimais (0,00). 

11.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve 

atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de 

desclassificação. 

11.5.8 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo 

sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos 

complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos. 

11.5.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no 

mercado no dia de sua apresentação. 
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11.6 FADEX poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA por até 

30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito, sendo 

facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA 

não poderá ser modificada. 

 

12. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 

12.1 A documentação de habilitação, constante no item 10, caso solicitada pela pregoeira, 

deverá ser encaminhada em original ou cópias autenticadas, e a proposta original, deverão 

ser apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação da 

pregoeira no sistema eletrônico, no seguinte endereço: Espaço Universitário Campus 

Universitário “Ministro Petrônio Portela”, Bairro Ininga, CEP 64.049-550, Teresina – PI. Aos 

cuidados da Gerencia Administrativa da FADEX. O envelope contendo os documentos deve 

estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, 

número e ano do Pregão Eletrônico.  

 

12.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da 

documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, a 

pregoeira o declarará vencedor.  

 

12.3 Ocorrendo a inabilitação, a pregoeira convocará o autor do segundo menor lance para 

apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem 

crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de 

aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação. 

 

13 - DOS RECURSOS (Art. 30 do Decreto nº 8.241/2014). 

13.1 Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante 

poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 

recorrer.  

 

13.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na 

decadência desse direito.  
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13.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados 

para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 

13.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br 

 

13.5 O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.  

 

13.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco) 

dias para:  

13.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação 

ou fora do prazo estabelecido;  

13.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão; 

13.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 

 

13.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 

13.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para 

determinar a contratação.  

 

13.9 Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 

encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação 

 

14 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

14.1 A sessão pública poderá ser reaberta:  

14.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam.  

14.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 

o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

 

14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta.  

14.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, 

de acordo com a fase do procedimento licitatório.  

14.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

15.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado 

em primeiro lugar será declarado vencedor.  

15.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de 

habilitação, será examinada a documentação do segundo proponente 

classificado, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até o encontro 

de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo o respectivo 

proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.  

 

15.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade 

competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 

vencedor pela pregoeira, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.  

15.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta 

Administração à aquisição do objeto licitado 
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15.3 - Homologada a licitação pela autoridade competente, a FADEX convocará o licitante vencedor 

para assinatura do Termo de Compromisso.  

 

15.4 - O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do Termo de 

Compromisso. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, quando solicitado pelo licitante vencedor 

durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela FADEX.  

 

15.5 - Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do Termo de 

Compromisso. 

 

15.6 - A recusa injustificada do licitante vencedor em aceitar ou retirar o Termo de Compromisso, no 

prazo fixado, implicará imposição das penalidades previstas no edital e seus anexos. 

 

16 - DAS CONTRATAÇÕES E SANÇÕES  

16.1 - As contratações se darão através da formalização de Termo de Compromisso e Autorização de 

Fornecimento. 

 

16.2 - O Termo de Compromisso e Autorização de Fornecimento, deverão ser emitidas contendo:  

I - O objeto e seus elementos característicos, inclusive quantidades;  

II - A forma e o prazo de fornecimento de bens ou prestação dos serviços;  

III - O preço unitário;  

IV - Dotação orçamentária e fonte de recursos;  

V - A indicação do respectivo processo licitatório. 

 

16.3 - Com fundamento no art. 7° da Lei n° 10.520/02, ficará impedida de licitar e contratar com a 

FADEX; e com base no art. 87, inciso II da Lei 8.666/1993, estará sujeito á multa, de acordo com a 

gravidade do inadimplemento cometido, a empresa que:  

16.3.1 - Não mantiver sua proposta ou deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos 

pelo edital de licitação:  

a) Recusar-se ou deixar de enviar a documentação e a proposta de preços 

no prazo estabelecido no edital; ou;  
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b) Recusar-se ou deixar de responder diligência realizada pela FADEX, 

durante a análise da proposta; ou;  

c) Desistir expressamente de sua proposta, após a abertura da licitação, 

sem justificativa aceita pela Fundação:  

Pena - Impedimento de licitar e contratar com a FADEX, e as Instituições 

Federais de ensino Superior pelo prazo de 06 (seis) a 12 (doze) meses. 

16.3.2 - Deixar de Celebrar o Termo de Compromisso:  

a) Recusar-se ou deixar de enviar documento (s) necessário (s) à 

comprovação de capacidade para assinatura do Termo de Compromisso; 

ou  

b) Recusar-se ou deixar de assinar o Termo de Compromisso, dentro do 

prazo de validade da sua proposta:  

Pena - Impedimento de licitar e contratar com a FADEX, e as Instituições 

Federais de ensino Superior pelo prazo de 06 (seis) a 12 (doze) meses e 

multa de 10% (dez por cento) em relação ao valor total de sua proposta.  

c) Recusar-se ou deixar de receber autorização de Fornecimento referente 

ao Termo de Compromisso:  

Pena - Impedimento de licitar e contratar com a FADEX, e as Instituições 

Federais de ensino Superior pelo prazo de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) 

meses e multa de 10% (dez por cento) em relação ao valor da parcela 

Autorização de Fornecimento.  

16.3.3 - Fraudar ou falhar na execução do Termo de Compromisso, e ensejar retardamento 

de sua execução:  

a) Pela inexecução parcial do Termo de Compromisso:  

Pena - Impedimento de licitar e contratar com a FADEX, e as Instituições 

Federais de ensino Superior pelo prazo de 12 (doze) a 30 (trinta) meses e 

multa de 10% (dez por cento) em relação ao valor da parcela inadimplida.  

b) Deixar de manter as condições de habilitação durante a execução 

contratual:  

Pena - Impedimento de licitar e contratar com a FADEX, e as Instituições 

Federais de ensino Superior pelo prazo de 12 (doze) meses e de multa de 

1% em relação ao valor contratual.  
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c) Deixar de prestar a garantia contratada:  

Pena - Impedimento de licitar e contratar com a FADEX, e as Instituições 

Federais de ensino Superior pelo prazo de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) 

meses e de multa de 50% em relação ao valor do(s) bem(ns) ao(s) 

qual(ais) não foi prestada a garantia.  

d) Pela inexecução total do Termo de Compromisso:  

Pena - Impedimento de licitar e contratar com a FADEX, e as Instituições 

Federais de ensino Superior pelo prazo de 24 (vinte e quatro) a 48 

(quarenta e oito) meses e multa de 10% (dez por cento) em relação ao 

valor total do contrato.  

e) Se a contratada ceder o Termo de Compromisso, no todo ou em parte, a 

pessoa física ou jurídica, sem autorização do contratante, ainda que 

obrigada a reassumir o fornecimento no prazo máximo de 15 (quinze) dias:  

Pena - Impedimento de licitar e contratar com a FADEX, e as Instituições 

Federais de ensino Superior pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses e 

multa de 10% (dez por cento) em relação ao valor total do contrato.  

16.3.4 - Apresentar documento ou declaração falsa:  

a) Omitir informações em quaisquer documentos exigidos no certame 

licitatório:  

Pena - Impedimento de licitar e contratar com a FADEX, e as Instituições 

Federais de ensino Superior  

pelo prazo de 12 (doze) meses e multa de 10% a 20% em relação ao valor 

total de sua proposta;  

b) Adulterar documento, público ou particular, com o fim de prejudicar 

direito, criar obrigações ou alterar a verdade:  

Pena - Impedimento de licitar e contratar com a FADEX, e as Instituições 

Federais de ensino Superiorl pelo prazo de 60 (sessenta) meses e multa 

de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta.  

16.3.5 - Cometer fraude fiscal:  

a) Fazer declaração falsa sobre seu enquadramento fiscal; ou  

b) Omitir informações em suas notas fiscais ou de outrem; ou  

c) Falsificar ou alterar quaisquer Notas Fiscais:  
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Pena - Impedimento de licitar e contratar com a FADEX, e as Instituições 

Federais de ensino Superior pelo prazo de 60 (sessenta) meses, multa de 

20% (vinte por cento) em relação ao valor total da sua proposta ou do 

Termo de Compromisso, conforme o caso, bem como declaração de 

inidoneidade, que acarreta o impedimento de licitar com a União, Estados e 

Municípios pelo prazo do impedimento aplicado.  

16.3.6 - Comportar-se de modo inidôneo:  

a) Atos comprovadamente realizados com má-fé ou dolo;  

b) Participação na licitação de empresa constituída com a finalidade de burlar 

penalidade aplicada anteriormente, a qual será constatada com a verificação 

dos quadros societários, objetos sociais e/ou seus endereços, da empresa 

participante e da penalidade anteriormente.  

Pena - Impedimento de licitar e contratar com a FADEX, e as Instituições 

Federais de ensino Superior pelo prazo de 60 (sessenta) meses e multa de 

20% (vinte por cento) sobre o valor total de sua proposta ou do Contrato, 

conforme o caso.  

 

16.4 - Além do acima exposto, a adjudicatária se sujeita às sanções de advertência e multa, 

constantes nos artigos 86 e 87, da Lei n° 8.666/1993, aplicadas suplementarmente, pela inobservância 

das condições estabelecidas para a prestação de serviços ora contratado, da seguinte forma:  

16.4.1 - Advertência, nos casos de menor gravidade;  

16.4.2 - Multa de mora de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) calculada sobre o total 

devido, por dia de atraso no inicio da prestação dos serviços objeto do Edital, sendo que a partir do 

31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, este será considerado como inexecução total do Contrato, 

incidindo sanções específicas;  

 

 

16.5 - As sanções previstas nesta seção não impedem a Administração de exigir indenizações 

suplementares para reparar os danos advindos da violação de deveres contratuais, apurados durante 

o processo administrativo de penalização.  

 

16.6 - Será assegurado à empresa, previamente à aplicação das penalidades mencionadas nesta 
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seção, o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

 

16.7 - A aplicação de uma das penalidades previstas nesta seção não exclui a possibilidade de 

aplicação de outras.  

 

16.8 - As penalidades de impedimento e inidoneidade serão obrigatoriamente registradas na 

plataforma correspondente do sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no Cadastro 

de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União e o licitante será 

descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital, no contrato e das 

demais cominações legais.  

 

16.9 - A dosimetria das penas, além dos fatos e provas constantes do processo administrativo, levará  

em consideração:  

a) O dano causado à administração;  

b) O caráter educativo da pena;  

c) A reincidência como maus antecedentes;  

d) A proporcionalidade.  

 

16.10 - Ainda, nos casos em que couber, serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal 

12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 

prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.  

 

16.11 - Caso as multas previstas no edital de licitação não sejam suficientes para indenizar os danos 

sofridos pela Administração, esta poderá cobrar, administrativa e judicialmente, os prejuízos 

excedentes, tendo, neste caso, que provar os danos, conforme dispõe o art. 416 do Código Civil 

Brasileiro. 

 

17 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

17.1 – A Contratada terá direito ao reequilíbrio economico-financeiro do objeto, procedendo-

se à revisão do mesmo qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, 

porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as 

obrigações pactuadas no instrument, conforme disposto no artigo 65, II, alínea “d”, da Lei nº 
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8.666/93. 

 

17.2 - A Contratada quando for o caso, deverá formular à Fadex o requerimento para 

revisão, através de documentos que comprovem a recomposição tais com: Parecer 

Contábil, Planilhas de Custos e Formação de Preços, e document que comprovem 

arecomposição. 

 

17.3 – A Contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data de 

formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, evidenciando o 

quanto o aumento de preços ocorridos repercute no valor total pactuado. 

 

17.4 – Durante a análise pedido de reequilíbrio pela Contratante, não sera admitida a 

suspensão do fornecimento do objeto licitado, caso isso ocorra, constituirá inexecução 

parcial aplicando as sanções previstas no edital. 

 

18 - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS OBJETOS  

18.1 - A fiscalização da execução da entrega do objeto será feita pela Coordenação do 

Projeto, que atestará a nota fiscal correspondente ao mesmo.  

 

18.2 – O objeto ofertado pelo fornecedor passará por validação da Coordenação do Projeto 

e será recebido e atestado pela Coordenação do Projeto. 

 

18.3 O objeto em desacordo com o especificado não serão aceitos.   

 

19 - DO PAGAMENTO  

19.1 - Os pagamentos referentes a cada parcela fornecida se efetivarão, exclusivamente, 

por transferência eletrônica, mediante a apresentação da Nota Fiscal, atestada pelo 

coordenador do Projeto requisitante cujo valor corresponda a Autorização de Fornecimento 

previamente emitida pela Fadex.  

 

19.2 - O fornecedor obriga-se a manter até a data de cada pagamento as condições de 

habilitação apresentadas no processo licitatório. 
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19.3 - Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira/técnica que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

19.4 - Se o fornecedor der causa a fato ou circunstância que desaprove o pagamento, este 

ficará pendente até que o mesmo tome as medidas saneadoras necessárias.  

19.4.1 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida à contratada pela FADEX e o pagamento ficará 

pendente até que sejam tomadas as medidas saneadoras, pela Contratada, 

iniciando-se nova contagem de prazo a partir da regularização do erro ou 

circunstância impeditiva.  

 

19.5 - No momento do pagamento será aplicada a retenção e o recolhimento de contribuição 

e impostos devidos, podendo ser fornecedor o comprovante de recolhimento mediante 

solicitação do mesmo. 

 

19.6 - Caso o vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 

apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção 

na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

 

20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS  

20.1 Durante a vigência do Contrato, os valores registrados não serão reajustados.  

 

20.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no 

disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93.  

 

20.3 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea 

econômica extraordinária, tampouco fato previsível.  

 

20.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de 
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Protocolo da FADEX, através do email: http://www.fadex.org.br.  

 

20.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham 

todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no 

Artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93.  

 

20.6 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do 

Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.  

 

20.7 Valor máximo estimado da licitação é de R$ 449.863,85 (quatrocentos e quarenta e 

nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos). 

 

20.8 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são 

oriundos da FADEX. Os recursos orçamentários correrão por conta do Contrato Acadêmico 

nº 04/2021 – Projeto de Desenvolvimento Institucional “Jornada Integrada de Ensino, 

Pesqisa e Extensão em Atendimentos Práticos em Medicina Veterinária”., Conta 11.151-1 e 

Agencia 3791-5, Banco do Brasil e outros contratos tendo como parte a FADEX, Agência 

3791-5, Conta Corrente 5970-6. 

 

21.DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 - A FADEX poderá revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por razões de 

interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá - la por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado. A FADEX 

poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou 

para sua abertura.  

 

21.2 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na 

rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  

 

http://www.fadex.org.br/
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21.3 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 

fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação. 

 

21.4 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no 

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

compreensão da sua proposta.  

 

21.5 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  

 

21.6 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 

mediante publicação no Diário Oficial da União.  

 

21.7 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.  

 

21.8 - A participação do licitante neste Pregão implica em aceitação de todos os termos 

deste Edital.  

 

21.9 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 

que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.  

 

21.10 - Quaisquer esclarecimentos serão formalizados por escrito através do endereço 

constante no preâmbulo deste Edital. As respostas serão inseridas no 

www.bbmnetlicitacoes.com.br para conhecimento de todos os interessados.  

 

21.11 - A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.  

 

21.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES 

DE FORNECIMENTO; 

ANEXO II – MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 

ANEXO V – ATESTADO DE CAPACIDADE 

ANEXO VI - VALOR REFERENCIAL 

 
Teresina/PI, 11 de agosto de 2022. 

 
 
 

Prof. Dr. Samuel Pontes do Nascimento 

Superintendente 
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ANEXO I  

 TERMO DE REFERÊNCIA 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 0020/2022 

PROCESSO Nº 0121.160322.0015 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de material hospitalar, conforme condições, quantidades exigências 

estabelecidas neste instrumento, para execução do Projeto “Jornada Integrada de 

Ensino, Pesquisa, Extensão em Atendimentos Práticos em Medicina Veterinária”. 

 

2. DA DESCRIÇÃO DOS ITENS 

2.1. A presente contratação para aquisição de material hospitalar, conforme a 

descrição dos bens:  

 

ITEM QT UNID. 
DESCRIÇÃO 

1 300 UNIDADE 

Sonda nasogástrica confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; 
em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de 
rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir 
todo o diâmetro do tubo. Comprimento aproximado de 110 cm no calibre n. 4 

2 500 UNIDADE 

Sonda nasogástrica confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; 
em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de 
rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir 
todo o diâmetro do tubo. Comprimento aproximado de 110 cm no calibre n. 6 

3 500 UNIDADE 

Sonda nasogástrica confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; 
em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de 
rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir 
todo o diâmetro do tubo. Comprimento aproximado de 110 cm no calibre n. 8 
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4 300 UNIDADE 

Sonda nasogástrica confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; 
em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de 
rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir 
todo o diâmetro do tubo. Comprimento aproximado de 110 cm no calibre n. 10 

5 100 UNIDADE 

Sonda nasogástrica confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; 
em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de 
rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir 
todo o diâmetro do tubo. Comprimento aproximado de 110 cm no calibre n. 12 

6 50 UNIDADE 

Sonda nasogástrica confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; 
em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de 
rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir 
todo o diâmetro do tubo. Comprimento aproximado de 110 cm no calibre n. 14 

7 400 UNIDADE 

Sonda uretral confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em 
forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arrendondada, fechada, isenta de 
rebarbas; dotada de um orifício que deve ter diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e 
regular em toda a superfície. . A sonda deve apresentar superfície lisa, uniforme, livre de 
qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou 
nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 40 cm, calibre n. 04 
Fr. 

8 400 UNIDADE 

Sonda uretral confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em 
forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arrendondada, fechada, isenta de 
rebarbas; dotada de um orifício que deve ter diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e 
regular em toda a superfície. . A sonda deve apresentar superfície lisa, uniforme, livre de 
qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou 
nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 40 cm, calibre n. 06 
Fr. 

9 400 UNIDADE 

Sonda uretral confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em 
forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arrendondada, fechada, isenta de 
rebarbas; dotada de um orifício que deve ter diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e 
regular em toda a superfície. . A sonda deve apresentar superfície lisa, uniforme, livre de 
qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou 
nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 40 cm, calibre n. 08 
Fr. 

10 300 UNIDADE 

Sonda uretral confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em 
forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arrendondada, fechada, isenta de 
rebarbas; dotada de um orifício que deve ter diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e 
regular em toda a superfície. . A sonda deve apresentar superfície lisa, uniforme, livre de 
qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou 
nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 40 cm, calibre n.  10 
Fr. 

11 200 UNIDADE 

Sonda uretral confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em 
forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arrendondada, fechada, isenta de 
rebarbas; dotada de um orifício que deve ter diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e 
regular em toda a superfície. . A sonda deve apresentar superfície lisa, uniforme, livre de 
qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou 
nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 40 cm, calibre n. 12 
Fr. 
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12 24000 UNIDADE 

Seringa 1 ml, sem agulha. Estéril, uso único, transparente, atóxica, com bico que garanta 
conexões seguras e sem vazamentos. 
-Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. 
-Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa 
quando em superfície plana. 
-Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos. 
-Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel 
de retenção de borracha fixado em sua extremidade. 
-Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número 
de registro no Ministério da Saúde. 
-Oferece melhor leitura na dosagem através de stopper reto e mais fino. 
-Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção. 
-Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave. 
-Cilindro transparente e com escala nítida. 
-Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração. 
-Sem agulha. 
Com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas até 
o momento da utilização. 
-Sendo a escala numerada em traços longos a cada 0,5ml e a secundária a cada 0,1ml. 

13 24000 UNIDADE 

Seringa 3 ml, sem agulha. Estéril, uso único, transparente, atóxica, com bico que garanta 
conexões seguras e sem vazamentos. 
-Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. 
-Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa 
quando em superfície plana. 
-Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos. 
-Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel 
de retenção de borracha fixado em sua extremidade. 
-Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número 
de registro no Ministério da Saúde. 
-Oferece melhor leitura na dosagem através de stopper reto e mais fino. 
-Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção. 
-Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave. 
-Cilindro transparente e com escala nítida. 
-Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração. 
-Sem agulha. 
Com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas até 
o momento da utilização. 
-Sendo a escala numerada em traços longos a cada 0,5ml e a secundária a cada 0,1ml. 
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14 15000 UNIDADE 

Seringa 5 ml, sem agulha. Estéril, uso único, transparente, atóxica, com bico que garanta 
conexões seguras e sem vazamentos. 
-Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. 
-Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa 
quando em superfície plana. 
-Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos. 
-Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel 
de retenção de borracha fixado em sua extremidade. 
-Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número 
de registro no Ministério da Saúde. 
-Oferece melhor leitura na dosagem através de stopper reto e mais fino. 
-Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção. 
-Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave. 
-Cilindro transparente e com escala nítida. 
-Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração. 
-Sem agulha. 
Com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas até 
o momento da utilização. 
-Sendo a escala numerada em traços longos a cada 0,5ml e a secundária a cada 0,1ml. 

15 10000 UNIDADE 

Seringa 10 ml, sem agulha. Estéril, uso único, transparente, atóxica, com bico que garanta 
conexões seguras e sem vazamentos. 
-Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. 
-Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa 
quando em superfície plana. 
-Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos. 
-Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel 
de retenção de borracha fixado em sua extremidade. 
-Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número 
de registro no Ministério da Saúde. 
-Oferece melhor leitura na dosagem através de stopper reto e mais fino. 
-Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção. 
-Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave. 
-Cilindro transparente e com escala nítida. 
-Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração. 
-Sem agulha. 
Com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas até 
o momento da utilização. 
-Sendo a escala numerada em traços longos a cada 5ml e a secundária a cada 1ml. 
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16 10000 UNIDADE 

Seringa 20 ml, sem agulha. Estéril, uso único, transparente, atóxica, com bico que garanta 
conexões seguras e sem vazamentos. 
-Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. 
-Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa 
quando em superfície plana. 
-Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos. 
-Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel 
de retenção de borracha fixado em sua extremidade. 
-Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número 
de registro no Ministério da Saúde. 
-Oferece melhor leitura na dosagem através de stopper reto e mais fino. 
-Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção. 
-Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave. 
-Cilindro transparente e com escala nítida. 
-Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração. 
-Sem agulha. 
Com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas até 
o momento da utilização. 
-Sendo a escala numerada em traços longos a cada 5ml e a secundária a cada 1ml. 

17 5000 UNIDADE 

Seringa 60 ml, sem agulha. Estéril, uso único, transparente, atóxica, com bico que garanta 
conexões seguras e sem vazamentos. 
-Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. 
-Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa 
quando em superfície plana. 
-Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos. 
-Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel 
de retenção de borracha fixado em sua extremidade. 
-Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número 
de registro no Ministério da Saúde. 
-Oferece melhor leitura na dosagem através de stopper reto e mais fino. 
-Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção. 
-Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave. 
-Cilindro transparente e com escala nítida. 
-Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração. 
-Sem agulha. 
Com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas até 
o momento da utilização. 
-Sendo a escala numerada em traços longos a cada 10 ml e a secundária a cada 1ml. 

18 1000 UNIDADE 

Cateter intravenoso com agulha n. 26. Utilizado para punção de veias em embalagem individual e 
rígida assegura a integridade do material antes e após o uso, evitando danos ao produto e 
garantindo total segurança no manuseio nas mais diversas condições de uso. Catéter periférico 
sobre agulha, utilizado para administração de drogas intravenosas. Pode ser utilizado como 
agulha para angiografia.   O canhão anatômico da agulha deve possuir formato diferenciado, 
facilitando a manipulação do produto e dando maior firmeza no momento da punção. Deve 
possuir agulha de parede fina e ponta oblíqua que permita uma fácil punção, sem traumas, deve 
possuir filtro hidrofóbico que oferece proteção ao paciente e ao profissional e evita a perda de 
sangue.O material dever ser radiopaco, possibilitando a visualização em raio X. 
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19 5000 UNIDADE 

Cateter intravenoso com agulha n. 24. Utilizado para punção de veias em embalagem individual e 
rígida assegura a integridade do material antes e após o uso, evitando danos ao produto e 
garantindo total segurança no manuseio nas mais diversas condições de uso. Catéter periférico 
sobre agulha, utilizado para administração de drogas intravenosas. Pode ser utilizado como 
agulha para angiografia.   O canhão anatômico da agulha deve possuir formato diferenciado, 
facilitando a manipulação do produto e dando maior firmeza no momento da punção. Deve 
possuir agulha de parede fina e ponta oblíqua que permita uma fácil punção, sem traumas, deve 
possuir filtro hidrofóbico que oferece proteção ao paciente e ao profissional e evita a perda de 
sangue.O material dever ser radiopaco, possibilitando a visualização em raio X. 

20 5000 UNIDADE 

Cateter intravenoso com  agulha n. 22. Utilizado para punção de veias em embalagem individual 
e rígida assegura a integridade do material antes e após o uso, evitando danos ao produto e 
garantindo total segurança no manuseio nas mais diversas condições de uso. Catéter periférico 
sobre agulha, utilizado para administração de drogas intravenosas. Pode ser utilizado como 
agulha para angiografia.   O canhão anatômico da agulha deve possuir formato diferenciado, 
facilitando a manipulação do produto e dando maior firmeza no momento da punção. Deve 
possuir agulha de parede fina e ponta oblíqua que permita uma fácil punção, sem traumas, deve 
possuir filtro hidrofóbico que oferece proteção ao paciente e ao profissional e evita a perda de 
sangue.O material dever ser radiopaco, possibilitando a visualização em raio X. 

21 2500 UNIDADE 

Cateter intravenoso com  agulha n. 20. Utilizado para punção de veias em embalagem individual 
e rígida assegura a integridade do material antes e após o uso, evitando danos ao produto e 
garantindo total segurança no manuseio nas mais diversas condições de uso. Catéter periférico 
sobre agulha, utilizado para administração de drogas intravenosas. Pode ser utilizado como 
agulha para angiografia.   O canhão anatômico da agulha deve possuir formato diferenciado, 
facilitando a manipulação do produto e dando maior firmeza no momento da punção. Deve 
possuir agulha de parede fina e ponta oblíqua que permita uma fácil punção, sem traumas, deve 
possuir filtro hidrofóbico que oferece proteção ao paciente e ao profissional e evita a perda de 
sangue.O material dever ser radiopaco, possibilitando a visualização em raio X. 

22 1000 UNIDADE 

Cateter intravenoso com  agulha n. 18. Utilizado para punção de veias em embalagem individual 
e rígida assegura a integridade do material antes e após o uso, evitando danos ao produto e 
garantindo total segurança no manuseio nas mais diversas condições de uso. Catéter periférico 
sobre agulha, utilizado para administração de drogas intravenosas. Pode ser utilizado como 
agulha para angiografia.   O canhão anatômico da agulha deve possuir formato diferenciado, 
facilitando a manipulação do produto e dando maior firmeza no momento da punção. Deve 
possuir agulha de parede fina e ponta oblíqua que permita uma fácil punção, sem traumas, deve 
possuir filtro hidrofóbico que oferece proteção ao paciente e ao profissional e evita a perda de 
sangue.O material dever ser radiopaco, possibilitando a visualização em raio X. 

23 800 PACOTE 

Atadura Crepom 12cmx1,8m. Confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, 
que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo bastante elasticidade no 
sentido longitudinal. Esterilização: Podem ser esterilizadas em autoclave. PACOTE COM 12 
UNIDADES 

24 700 PACOTE 

Atadura Crepom 15cmx1,8m. Confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, 
que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo bastante elasticidade no 
sentido longitudinal. Esterilização: Podem ser esterilizadas em autoclave. PACOTE COM 12 
UNIDADES 
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25 200 PACOTE 

Algodão hidrófilo comum. Não estéril; 
* 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; 
* Cor: Branco; 
* Peso: 500g; 
* Dermatologicamente testado. 

26 300 PACOTE 
Algodão ortopédico. Confeccionado a partir de fibras 100% algodão cru, transformada em rolo de 
manta uniforme. (Largura: 15cm x 1,0m). PACOTE COM 12 UNIDADES 

27 1000 PACOTE 

Coletor universal. Com capacidade 80 ml. Deve possuir vedação hermética; Boca larga; 
Rosqueável; Com tampa branca; Disponível com pazinha. Em embalagem estéril. 

28 1000 UNIDADE 

Coletor de urina sistema fechado. Estéril; 
• Fabricada em PVC; 
• Possui tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de 
coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte para fixação; 
• Disponível no tamanho 2.000 ml (2 lts); 
• Atóxico e Apirogênico; 

29 2500 UNIDADE 

Scalp Intravenoso tamanho 23 
Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso. 
• Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização 
do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. 
• Tubo vinílico transparente, 
• Atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento 
infundido, reduzindo o contato com o sangue. 
• Conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores: 
• Proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a 
cor do conector. 
• Paredes finas: Aumenta o fluxo interno. 

30 2500 UNIDADE 

Scalp Intravenoso tamanho 21 
Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso. 
• Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização 
do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. 
• Tubo vinílico transparente, 
• Atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento 
infundido, reduzindo o contato com o sangue. 
• Conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores: 
• Proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a 
cor do conector. 
• Paredes finas: Aumenta o fluxo interno. 

31 50 CAIXA 

Agulha hipodérmica 13X4,5, indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de 
medicamentos e extração de sangue. 
Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. 
Cânula com paredes finas e bisel trifacetado.. 
Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em 
pétala. 
Esterilizada em oxido de etileno. Caixa com 100 unidades. 
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32 50 CAIXA 

Agulha hipodérmica 20x5,5, indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de 
medicamentos e extração de sangue. 
Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. 
Cânula com paredes finas e bisel trifacetado.. 
Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em 
pétala. 
Esterilizada em oxido de etileno. Caixa com 100 unidades 

33 100 CAIXA 

Agulha hipodérmica 25X7 indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de 
medicamentos e extração de sangue. 
Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. 
Cânula com paredes finas e bisel trifacetado.. 
Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em 
pétala. 
Esterilizada em oxido de etileno. Caixa com 100 unidades. 

34 100 CAIXA 

Agulha hipodérmica 25X8 indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de 
medicamentos e extração de sangue. 
Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. 
Cânula com paredes finas e bisel trifacetado.. 
Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em 
pétala. 
Esterilizada em oxido de etileno. Caixa com 100 unidades. 

35 300 UNIDADE 

Bolsa para hemotransfusão. Bolsa p/ coleta de sangue 450 ml, com agulha retratil, contém 
solução de CPDA-1. 

36 300 UNIDADE 

Equipo Para Transfusão Sanguinea Com Camara Dupla. Lanceta perfurante para conexão ao 
recipiente sangue. 
- Câmara dupla flexível sendo a primeira dotada de filtro de sangue para retenção de coágulos, e 
a segunda para visualização e controle de gotejamento. 
- Extensão em PVC 
- Controlador de fluxo ( gotejamento ) tipo pinça rolete. 
- Conexão luer para dispositivo de acesso venoso. 

37 100 PACOTE 

Compressa campo cirúrgico 45CMX50CM. PACOTE COM 50 UNIDADES não estéril. 
- 4 camadas com cadarço; 
- 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; 
- Tamanho: 45 cm X 50cm 

38 200 UNIDADE 

Escova para degermação. Conjunto escova/esponja plástica com dupla face, embebida em 
solução degermante com 22ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo. Dupla Face. 

39 200 PACOTE 

Propé sapatilha descartável. Confeccionados com o não-tecido (tnt) em 100% polipropileno. Tem 
nas suas bordas um elástico especial formado por poliéster e poliamida. Em tamanhos 
ajustáveis.aos vários tamanhos de pés. PACOTE COM 100 UNIDADES 

40 300 UNIDADE 

MICROPORE. Fita hipoalergênica indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. 
Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose. Tamanho 50mm X 10 metros. 
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41 1000 UNIDADE 

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. 
Composto de tecido 100% Algodão, com resina acrílica impermeabilizante. 
Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, fácil de rasgar e de excelente 
flexibilidade. 
Indicado para diversos usos, como a fixação de curativos e ataduras ESPECIFICAÇÕES 
•Tamanho: 10(centímetros)x 4,5(metros); Cor: Branco 
Tecido 100% Algodão; Produto não estéril; Esparadrapo Impermeável 

42 500 CAIXA 

Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho 
PEQUENO, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, 
apresentação Atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, 
finalidade resistente à tração. Caixa com 50 pares 

43 300 CAIXA 

Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho MÉDIO, 
características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação Atóxica, 
tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. 
Caixa com 50 pares 

44 200 CAIXA 

Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho Grande, 
características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação Atóxica, 
tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. 
Tamanho 
GRANDE. Caixa com 50 pares 

45 1000 PAR 

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 6,0 características adicionais comprimento mínimo 
de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso descartável, formato 
anatômico, embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica 

46 1000 PAR 

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 6,5 características adicionais comprimento mínimo 
de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso descartável, formato 
anatômico, embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica 

47 1000 PAR 

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 7, características adicionais comprimento mínimo 
de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso descartável, formato 
anatômico, embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica 

48 1000 PAR 

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 7,5, esterilidade estéril, características adicionais 
comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso 
descartável, formato anatômico, aplicação antiderrapante, embalagem conforme norma ABNT c/ 
abertura asséptica 

49 3000 UNIDADE 

EQUIPO MACROGOTAS. 
Aplicação infusões curta duração, material pvc cristal, cor injetor lateral ´y´ autocicatrizante, tipo 
uso filtro partículas, macrogotas, características adicionais c/controle fluxo venoso, fluxo ml/h em 
pvc atóxico, transmitância conector luer lock, esterilidade atóxico, apirogênico, descartável e 
estéril. 
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50 500 UNIDADE 

EQUIPO MICROGOTAS 
Equipo micro gotas de infusão por gravidade indicado para infusão de líquidos do tipo 
soro/medicamentos para o interior de pacientes, e introduzi-los com a ajuda de periféricos como 
cateteres, agulhas ou scalps. Pinça perfurante em PVC com tampa protetora, câmara de 
gotejamento flexível, entrada de ar filtrado. Tubo em PVC com 150cm, transparente e flexível, 
controlador de fluxo tipo pinça rolete, injetor lateral em Y; conexão tipo luer. Embalados 
individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável ou em 
embalagens plástica;Atóxicos, apirogênicos e descartáveis;Esterilizados em Óxido de Etileno. 

51 2500 PACOTE 

COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL. 
Compressa de Gaze Hidrofila; Em Fios de Algodao Puro e Branco; Sem Falhas Ou Fiapos Soltos 
13 Fios Por Cm Quadrado; Dobras Uniformes e Perfeitas Variando de 8 Dobras,sem Filamento 
Radiopaco; Medindo 7,5 x 7,5 Cm; Com Formato Quadrado; Nao Esteril; Embalado Plastico 
Atoxico. PACOTE COM 500 UNIDADES 

52 200 CAIXA 

MÁSCARA DESCARTAVEL 
Máscara descartável para cirurgia, confeccionada em três camadas, sendo duas externas em 
não tecido de cor branca, atóxico, hipoalergênico, inodoro, com tratamento repelente aos agentes 
líqüidos e uma camada de filtro meltblown. Modelo retangular, com pregas longitudinais, 
dispositivo de ajuste nasal, laterais de comprimento adequado em elástico para fixação, 
gramatura total de 80gr/m2. 
CAIXA COM 50 UNIDADES 

53 100 PACOTE 

Touca cirurgica, hospitalar, material: nao tecido base rayon, cor: n/a, caracteristica confeccao: 
elastico, gramatura 25 a 30, diametro aproximado 28cm, descartavel. PACOTE COM 100 
UNIDADES 

54 150 LITRO 

O Gel Condutor Incolor para Ultrassom,– Embalagem 1 litro - para realização do contato entre a 
pele e o equipamento, com o objetivo de acoplar corretamente eletrodos e cabeçotes e ainda 
realizar a condução da energia aplicada. Composto por Polímero Carboxivinílico, Imidazolidil 
uréia, Metil parabeno, 2 amino, 2 metil, 1 propanol (AMP) e Água deionizada, possui o Ph neutro 
que varia de 6,5 a 7,0. 

55 10 CAIXA 

A TORNEIRA DESCARTÁVEL DE 3 VIAS é utilizada para conexão de acesso intravenoso para 
monitoração invasiva de pressão e administração de líquido, fármacos e retirada de amostras. 
Produto estéril, esterilizado a óxido de etileno ou raio gama, fabricada em polietileno e 
policarbonato. CAIXA COM 100 UNIDADES. 

56 50 CAIXA 

Agulha Vacutainer 
Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25X8. 
Canhão de cor verde com bisel trifacetado, siliconizada, esterilizada a Óxido de Etileno. 
Embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel, contendo um calibre da 
agulha. CAIXA COM 100 UNIDADES 
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57 5000 UNIDADE 

Tubo para coleta de sangue à Vácuo 
Desenvolvido para a coleta de sangue venoso em sistema à vácuo, possibilitando a coleta de 
várias amostras com apenas uma venopunção. Indicados para coletar, transportar e processar o 
sangue, para obtenção de amostras de soro, plasma ou sangue total em laboratórios clínicos. 
Estéril; 
•Fabricado em Politereftalato de etileno (PET); 
•Tampa de borracha: Borracha de Bromobutil; 
•Tampa protetora: LDPE (Polietileno de baixa densidade); 
• Descartável e de uso único. Tampa Roxa. Volume 2 ml 
Paredes do tubo jateadas com EDTA. 

58 5000 UNIDADE 

Tubo para coleta de sangue à Vácuo 
Desenvolvido para a coleta de sangue venoso em sistema à vácuo, possibilitando a coleta de 
várias amostras com apenas uma venopunção. Indicados para coletar, transportar e processar o 
sangue, para obtenção de amostras de soro, plasma ou sangue total em laboratórios clínicos. 
Estéril; 
•Fabricado em Politereftalato de etileno (PET); 
•Tampa de borracha: Borracha de Bromobutil; 
•Tampa protetora: LDPE (Polietileno de baixa densidade); 
• Descartável e de uso único. 
Tampa Roxa. Volume 0,5 ml. Paredes do tubo jateadas com EDTA. 

59 5000 UNIDADE 

Tubo para coleta de sangue à Vácuo 
Desenvolvido para a coleta de sangue venoso em sistema à vácuo, possibilitando a coleta de 
várias amostras com apenas uma venopunção. Indicados para coletar, transportar e processar o 
sangue, para obtenção de amostras de soro, plasma ou sangue total em laboratórios clínicos. 
Estéril; 
•Fabricado em Politereftalato de etileno (PET); 
•Tampa de borracha: Borracha de Bromobutil; 
•Tampa protetora: LDPE (Polietileno de baixa densidade); 
• Descartável e de uso único. 
Tampa Vermelha. Volume 4 ml. Tubo com ativador de coágulo. 

60 50 CAIXA 
Lâmina bisturi, material aço inoxidável, tamanho nº 24, tipo descartável, esterilidade estéril. 
Características adicionais afiada e polida, embalagem individual. CAIXA COM 100 UNIDADES 

61 20000 UNIDADE 

Lamina para tricotomia. 
Raspagem de pelos perante ferimentos, para evitar infecção. Também usada como lâmina de 
barbear 

62 500 UNIDADE 

APARELHO DE BARBEAR EM METAL REUTILIZÁVEL. Em inox. 
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63 1000 UNIDADE 

Caixa Coletora de Material Perfuro-cortante. Capacidade 13 litros 
Devem ser fabricados dentro das normas atuais da NBR 13853 o que garante total proteção 
contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados. 
De fácil montagem, possui bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade 
de abrir e fechar tampa. 
Deve acompanhar com saco plástico de dupla função: para o transporte do coletor antes da 
montagem e para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a 
cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando 
perfurações e vazamentos. A trava e a contra-trava de segurança deve garantir que, após o 
fechamento do coletor , a tampa não se abra durante o transporte. 
Deve ser utilizado para desprezar todo material que corta ou perfura, como agulhas, lancetas, 
vidros em geral, låminas de bisturi, ampolas, cateter, etc; 
- Alça dupla para transporte; 
- Contra-trava de segurança; 
Garantia contra defeitos de fabricação. Tamanho: 13,0L; 
Capacidade útil: 10,0L; Produto de uso único; 
Garantia: 03 meses contra defeitos de fabricação 

64 1000 UNIDADE 

Adaptador PRN- dispositivo luer de acesso fechado intravenoso, plug adaptador, macho, sistema 
fechado, autovedante, dispensa uso de agulhas, possibilita diversas conexões, sem espaço 
morto, corpo transparente, superfície lisa e côncava, compatível com os padrões luerlok e luer 
slip. todo o conjunto deve ser esterilizado em óxido de etileno, embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, tipo 
de esterilização, nº do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no ministério da 
saúde / anvisa. produto apirogênico e estéril, de uso único. 

65 100 UNIDADE 

Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de 
sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, 
identificação do tamanho do tubo e numero do lote impressos, válvula de segurança, conexão 
luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, 
atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual. Tamanho 
2,0. 

66 100 UNIDADE 

Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de 
sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, 
identificação do tamanho do tubo e numero do lote impressos, válvula de segurança, conexão 
luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, 
atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual. Tamanho 
2,5. 

67 100 UNIDADE 

Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de 
sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, 
identificação do tamanho do tubo e numero do lote impressos, válvula de segurança, conexão 
luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, 
atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual. Tamanho 
3,0. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO ¨MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA¨ 
TERESINA – PI, BAIRRO ININGA – CEP 64049-550 

CNPJ: 07.501.328/0001-30 

FONE: +55 86 3237-1379 
 www.fadex.org.br 

68 100 UNIDADE 

Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de 
sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, 
identificação do tamanho do tubo e numero do lote impressos, válvula de segurança, conexão 
luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, 
atraumática, olho de 
Murphy, esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual. Tamanho 3,5 

69 50 UNIDADE 

Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de 
sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, 
identificação do tamanho do tubo e numero do lote impressos, válvula de segurança, conexão 
luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, 
atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual. Tamanho 
4,0. 

70 50 UNIDADE 

Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de 
sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, 
identificação do tamanho do tubo e numero do lote impressos, válvula de segurança, conexão 
luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, 
atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual. Tamanho 
4,5. 

71 100 UNIDADE 

Agulha Tuohy Epidural/Peridural 20G x 2" (50 x 9). Possui também ponta curva em 45° e 
conector luer lock transparente para melhor visualização da infusão. 20G x 2" (50 x 9) 
Cor do Canhão: Amarelo 
Embalada individualmente e esterilizada em Óxido de Etileno. 

72 100 UNIDADE 

Agulha Tuohy Epidural/Peridural 20G x 3 1/2" (90 x 9). 20G x 3 1/2" (90 x 9) Cor do Canhão: 
Amarelo 
Embalada individualmente e esterilizada em Óxido de Etileno 

73 100 UNIDADE 

AGULHA PERIDURAL TUOHY 22G X 2, 22 G X 2” 50 X 07                                                             
Cor 
do Canhão: Preto 
Embalada individualmente e esterilizada em Óxido de Etileno 

74 20 UNIDADE 

BALÃO DE REINALAÇÃO PARA ANESTESIA.  Balão de Silicone para anestesia. (Autoclavável) 
Capacidade: 500ml. 

75 10 UNIDADE 

BALÃO DE REINALAÇÃO PARA ANESTESIA.  Balão de Silicone para anestesia. (Autoclavável) 
Capacidade: 1 litro. 
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76 10 UNIDADE 

BALÃO DE REINALAÇÃO PARA ANESTESIA.  Balão de Silicone para anestesia. (Autoclavável) 
Capacidade: 2 litros. 

77 10 UNIDADE 

BALÃO DE REINALAÇÃO PARA ANESTESIA.  Balão de Silicone para anestesia. (Autoclavável) 
Capacidade:3 litros. 

78 10 UNIDADE 

BALÃO DE REINALAÇÃO PARA ANESTESIA.  Balão de Silicone para anestesia. (Autoclavável) 
Capacidade: 5 litros. 

79 5 UNIDADE 

CIRCUITO RESPIRATÓRIO PEDIÁTRICO. Composto por 2 Traquéias de PVC atóxico 
transparente medindo 12MMx1000MM 
1 Conector de 3 vias 
2 Intermediários de 15MMx14MM 2 Intermediários de 22MMx14MM 

80 50 ROLO 

Malha Tubular Ortopédica 4 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliester, Hidrofóbico, 
Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada 
Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade 
mínima 2 anos. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável 
técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa. 

81 50 ROLO 

Malha Tubular Ortopédica 06 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliester, Hidrofóbico, 
Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada 
Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade 
mínima 2 anos. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável 
técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa. 

82 50 ROLO 

Malha Tubular Ortopédica 08 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliester, Hidrofóbico, 
Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada 
Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade 
mínima 2 anos. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável 
técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa. 

 

2.3 Justificativa: Justificamos a aquisição destes materiais os quais serão usados 

para atender o Projeto “Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão em 

Atendimentos Práticos em Medicina Veterinária”, por meio do Contrato acadêmico 

nº m04/2021, firmado entre a Universidade Federal do Piauí e a Fundação Cultural 

e de Fomento à Pesquisa Ensino, Extensão e Inovação – FADEX. 

2.4. O Objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços 

comuns, de que tratam a Lei nº 10.520/2002, por possuir padrões de desempenho 

e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado; 
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2.5 O Objeto pode ser licitado por meio da modalidade Pregão/Seleção Pública, na 

forma eletrônica, com amparo legal disposto na Lei nº. 10.520 de 17/07/02, 

subsidiada pela Lei nº 8.666, de 21/06/93, e suas alterações; nos Decretos 

Federais nº. 3.555 de 08/08/00, nº 5.450 de 31/05/05 e nº10.024 de 20/09/2019, 

que regulamentam o pregão, na forma eletrônica para aquisição de bens e serviços 

comuns; além do Decreto Estadual nº 11.319/2004, que regulamenta o Sistema de 

Registro de Preços – SRP, previsto no Decreto nº 7892/2013 e, no âmbito da 

Administração Pública Estadual, no art. 15, do Estatuto das Licitações, e dá outras 

providências; além da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor - CDC. 

2.6 No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor 

preço unitário do item, (quantidade x valor unitário do lote) sendo a adjudicação por 

ITEM; 

 

 

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

3.1 A empresa deverá entregar, no ato das propostas, os seguintes documentos, 

dentro do seu prazo de validade, no original ou em cópia autenticada: 

1. Licença de Funcionamento ou Alvará Sanitário emitido pela Vigilância 

Sanitária Estadual e/ou Municipal em nome da licitante; 

2. Autorização de funcionamento atualizada emitida por órgão competente 

em nome da licitante. 

3. Certificado de Boas Práticas de Fabricação de produtos e controle por 

linha de produção, emitidos pela Secretaria de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde - ANVISA, de acordo com Resolução RDC nº 25 de 

21/05/2009. Não será aceito “protocolo de entrega” de Revalidação de 

Certificado. 

4. Certificado do INMETRO ou de outro órgão oficial ou credenciado, de 

acordo com a norma da ABNT – NBR 13904/2003, quando cabível ao tipo 

de produto; 
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5. Cópia perfeitamente legível dos registros dos produtos cotados ou 

Certificados de Isenção de Registro ou da publicação do Diário Oficial Art. 7º 

do Decreto 8.077, de 14 De agosto de 2013), identificando os itens. 

6. Caso o registro do produto esteja vencido, o licitante deverá apresentar as 

Certidões de registro vencidas acompanhadas dos pedidos de revalidações, 

com carimbo do protocolo do Ministério da Saúde perfeitamente legível, para 

averiguação de prazo previsto no Art. 7º do Decreto 8.077, de 14 de agosto 

de 2013), identificando os itens. O pedido deverá ter sido protocolado no 

prazo de 90 (noventa) dias, antes da data de vencimento do registro, caso 

contrário a licitante terá sua proposta recusada. 

3.2 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 

licitante, assegurando que a mesma atende as normas relativas à saúde e 

segurança do trabalho. 

b) Declaração de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, do 

art. 32 da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei nº. 9.648/98, devendo ser apresentada 

somente nos casos em que existir fato superveniente que impeça a sua habilitação. 

c) Declaração de inexistência em seu quadro de pessoal de menores, na forma do 

disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1. A entrega do(s) produtos(s) será realizada de acordo com a necessidade 

estabelecida pelo Hospital Veterinário Universitário- HVU, no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de 

fornecimento. 

4.2. A entrega do (s) produtos(s) será realizada no Hospital Veterinário 

Universitário – HVU, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido de 

08h:30min as 17:00h, no endereço localizada no Espaço Universitário Campus 

Universitário “Ministro Petrônio Portela”, Bairro Ininga, CEP 64.049-550, Teresina – 
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PI. 

4.3. Os bens ou produtos a serem entregues deverão ter no mínimo 12 (doze) 

meses da data de validade, salvo os produtos que tiverem o prazo de validade total 

inferior a um ano, neste caso na entrega os mesmos deverão ter no mínimo 70% 

da data de validade. 

4.4 Na hipótese do não cumprimento dos limites do prazo de validade acima 

preconizados o HVU deverá ser consultada prévia e oficialmente, para 

manifestação técnica acerca da viabilidade ou não do recebimento dos lotes dos 

materiais. 

4.5. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido pelo HVU que terá a 

incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e 

adequações dos materiais entregues, conforme art. 73, inciso II, letras “a” e “b”, e 

ainda, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, qual se aplica subsidiariamente a 

modalidade Pregão/Seleção Pública. Para tanto, o objeto será recebido: 

1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

material com as especificações exigidas. Prazo máximo de 15 (quinze) dias; 

2. DEFINITIVAMENTE, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

4.6. Os bens ou produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

notificação a contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

4.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança do objeto, nem ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo instrumento contratual.  

4.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança do objeto, nem ético-profissional pela perfeita execução do 
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contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo instrumento contratual. 

4.9 Todos os materiais adquiridos deverão ser entregues em suas embalagens 

originais, contendo marca, modelo, referência, fabricante, procedência, prazo de 

validade, entre outros, e de acordo com a legislação em vigor. 

4.10. Apresentar os produtos com a embalagem em perfeito estado, nas condições 

de temperatura exigidas no rótulo, sendo que todos os dados (rótulo e bula) devem 

estar em língua portuguesa. Deverão, ainda, estar separados por lotes e prazos de 

validade, com seus respectivos quantitativos impressos na nota fiscal;  

4.11. O transporte dos produtos deverá ser feito por transportadora que detenha 

autorização de funcionamento emitida pela ANVISA e deverá obedecer a critérios 

de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade e, quando for o caso, 

esterilidade dos mesmos; 

4.12. Os produtos deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações 

estabelecidas neste edital, seus anexos, bem como, fielmente as especificações de 

cada produto registrado em ata de registro de preços, objeto deste termo de 

referência, e ordem de fornecimento emitida por ocasião do suprimento solicitado. 

A inobservância desta condição implicará recusa formal, com a aplicação das 

penalidades contratuais.  

4.13. Aceito os materiais/bens, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando 

o pagamento.  

4.14. Não aceito o (os) bem (s) entregue(s), será comunicado à empresa 

adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, no prazo 

máximo de 72 (setenta e duas) horas, para que se possa adequar o efetivamente 

entregue aquele que efetivamente se pretende adquirir.  

 

5. DA EXECUÇÃO – LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

5.1 Os objetos deverão ser entregues no Hospital Veterinário Universitário – HVU, 

de segunda a sexta-feira, no horário compreendido de 08h:30min as 17:00h, no 

endereço localizada no Espaço Universitário Campus Universitário “Ministro 
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Petrônio Portela”, Bairro Ininga, CEP 64.049-550, Teresina – PI. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

6.1. São obrigações da Contratante:  

 

1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para 

fins de aceitação e recebimento definitivo;  

3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 

ou corrigido;  

4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de comissão/servidor especialmente designado;  

 

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 

anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante, procedência e prazo de 

validade; 

2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 
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acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

3. garantir a entrega de materiais cujos lotes tenham sido fabricados na 

vigência do Certificado de Boas Práticas de Fabricação – CBPF, expedido 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.  

4. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;  

5. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  

6. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação;  

7. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

8. observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as 

especificações e demais documentos fornecidos pela FADEX/HVU, bem 

como as cláusulas do Contrato a ser firmado;  

9. responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, 

fornecimento e entrega do produto, inclusive aquelas de embalagens e 

eventuais perdas e/ou danos, no caso de empresas nacionais e 

estrangeiras, e de seguro, no caso de empresa nacional;  

10. responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à 

FADEX/HVU ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou 

culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 

cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;  

11. prestar esclarecimentos à FADEX/HVU sobre eventuais atos ou fatos 

noticiados que o envolvam, independentemente de solicitação;  

12. manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
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exigidas na Licitação;  

13. substituir o material recusado pelo destinatário, que o avaliará 

segundo as exigências contratuais e demais constantes dos processos, 

ou complementar os quantitativos faltantes, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias, contados a partir da data do recebimento da notificação do HVU, 

correndo por sua conta e risco as despesas totais decorrentes da 

devolução dos lotes recusados;  

14. substituir integralmente o lote do material reprovado pela ANVISA, 

promovendo a sua reposição junto a todas as unidades que os 

receberam, às suas expensas, no prazo máximo de 15 (vinte) dias, a 

partir da data do recebimento da notificação do HVU, ou indenização total 

ao HVU/FADEX, a critério deste, correndo por conta da CONTRATADA, 

todas as despesas de devolução e reposição dos lotes reprovados;  

15. incluir na nota fiscal de venda: os números dos lotes, as quantidades 

por lote, suas fabricações, validades, números de empenho e/ou contrato, 

além do nome e endereço do local de entrega.  

16. reduzir o preço sempre que houver redução do preço máximo na lista 

da CMED e seu preço esteja superior ao constante na página da CMED, 

no sítio eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Obriga-se, ainda, a cumprir automaticamente os descontos CAP 

(Coeficiente de Adequação de Preços) quando for o caso.  

17. aplicar as desonerações previstas nas legislações vigentes, quer pela 

lista da CMED, quer para atendimento a demanda judicial ou ainda por 

desonerações autorizadas pelo CONFAZ. 

 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
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9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 

pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

10. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

10.1 O Coordenador do Projeto designará um representante (fiscal do Contrato) 

para acompanhamento da execução do Termo de Compromisso; 

 

11. DA VIGÊNCIA  

11.1 O Contrato terá vigência de 12 (meses) meses contados da sua assinatura, ou 

até a execução integral do objeto.  

 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

12.1 A Fadex é consumidora final dos objetos contratados.  

12.2 O pagamento à COMPROMISSÁRIA será efetuado mediante a entrega do 

objeto e a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Coordenador do 

Projeto. 

 

13. DAS PENALIDADES  

13.1. Pela inexecução total ou parcial do termo de compromisso, a FADEX, poderá 

garantida a prévia defesa da COMPROMISSÁRIA, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, aplicar as seguintes sanções:  

a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena 

monta para os quais tenha concorrido;  

b) MULTA – no valor de 10% (dez por cento) do valor acumulado do fornecimento;  

13.2 Caso a empresa pratique preços realinhados sem a devida aprovação da 
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FADEX ou não efetue a entrega do material durante o período de análise de 

eventual pedido de realinhamento, a mesma estará sujeita a aplicação de multa de 

10% (dez por cento) do valor global da entrega e/ou cancelamento do preço 

registrado.  

13.3 A multa devida pela COMPROMISSÁRIA poderá, a critério da FADEX ser 

cobrada de imediato ou compensada com valores de pagamentos devidos pelo 

fornecimento, independentemente de qualquer notificação. 
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APÊNDICE A 

 

 

ITEM QT UNID. 
DESCRIÇÃO UNIT 

REFERENCIA 

 TOTAL  

REFERENCIA 

1 300 UNIDADE 

Sonda nasogástrica confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de 
quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a 
cobrir todo o diâmetro do tubo. Comprimento aproximado de 110 cm no 
calibre n. 4 

1,4800          444,00  

2 500 UNIDADE 

Sonda nasogástrica confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de 
quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a 
cobrir todo o diâmetro do tubo. Comprimento aproximado de 110 cm no 
calibre n. 6 

1,3000          650,00  

3 500 UNIDADE 

Sonda nasogástrica confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de 
quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a 
cobrir todo o diâmetro do tubo. Comprimento aproximado de 110 cm no 
calibre n. 8 

1,3000          650,00  

4 300 UNIDADE 

Sonda nasogástrica confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de 
quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a 
cobrir todo o diâmetro do tubo. Comprimento aproximado de 110 cm no 
calibre n. 10 

1,3000          390,00  

5 100 UNIDADE 

Sonda nasogástrica confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de 
quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a 
cobrir todo o diâmetro do tubo. Comprimento aproximado de 110 cm no 
calibre n. 12 

1,7740          177,40  

6 50 UNIDADE 

Sonda nasogástrica confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de 
quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a 
cobrir todo o diâmetro do tubo. Comprimento aproximado de 110 cm no 
calibre n. 14 

1,5000            75,00  

7 400 UNIDADE 

Sonda uretral confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, 
flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade 
proximal arrendondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um 
orifício que deve ter diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e 
regular em toda a superfície. . A sonda deve apresentar superfície lisa, 
uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo 
ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as 
seguintes dimensões: comprimento aproximado de 40 cm, calibre n. 04 
Fr. 

1,1800          472,00  

8 400 UNIDADE 

Sonda uretral confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, 
flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade 
proximal arrendondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um 
orifício que deve ter diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e 
regular em toda a superfície. . A sonda deve apresentar superfície lisa, 
uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo 

1,2100          484,00  
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ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as 
seguintes dimensões: comprimento aproximado de 40 cm, calibre n. 06 
Fr. 

9 400 UNIDADE 

Sonda uretral confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, 
flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade 
proximal arrendondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um 
orifício que deve ter diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e 
regular em toda a superfície. . A sonda deve apresentar superfície lisa, 
uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo 
ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as 
seguintes dimensões: comprimento aproximado de 40 cm, calibre n. 08 
Fr. 

1,3400          536,00  

10 300 UNIDADE 

Sonda uretral confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, 
flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade 
proximal arrendondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um 
orifício que deve ter diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e 
regular em toda a superfície. . A sonda deve apresentar superfície lisa, 
uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo 
ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as 
seguintes dimensões: comprimento aproximado de 40 cm, calibre n.  10 
Fr. 

1,3500          405,00  

11 200 UNIDADE 

Sonda uretral confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, 
flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade 
proximal arrendondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um 
orifício que deve ter diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e 
regular em toda a superfície. . A sonda deve apresentar superfície lisa, 
uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo 
ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as 
seguintes dimensões: comprimento aproximado de 40 cm, calibre n. 12 
Fr. 

1,0000          200,00  
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12 24000 UNIDADE 

Seringa 1 ml, sem agulha. Estéril, uso único, transparente, atóxica, com 
bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos. 
-Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. 
-Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira 
estabilidade à seringa quando em superfície plana. 
-Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem 
deslize dos dedos. 
-Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a 
entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua 
extremidade. 
-Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade 
do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e 
transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 
-Oferece melhor leitura na dosagem através de stopper reto e mais fino. 
-Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção. 
-Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave. 
-Cilindro transparente e com escala nítida. 
-Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a 
aplicação ou aspiração. 
-Sem agulha. 
Com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis 
e isentos de falhas até o momento da utilização. 
-Sendo a escala numerada em traços longos a cada 0,5ml e a secundária 
a cada 0,1ml. 

0,3620       8.688,00  
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13 24000 UNIDADE 

Seringa 3 ml, sem agulha. Estéril, uso único, transparente, atóxica, com 
bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos. 
-Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. 
-Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira 
estabilidade à seringa quando em superfície plana. 
-Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem 
deslize dos dedos. 
-Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a 
entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua 
extremidade. 
-Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade 
do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e 
transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 
-Oferece melhor leitura na dosagem através de stopper reto e mais fino. 
-Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção. 
-Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave. 
-Cilindro transparente e com escala nítida. 
-Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a 
aplicação ou aspiração. 
-Sem agulha. 
Com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis 
e isentos de falhas até o momento da utilização. 
-Sendo a escala numerada em traços longos a cada 0,5ml e a secundária 
a cada 0,1ml. 

0,3900       9.360,00  
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14 15000 UNIDADE 

Seringa 5 ml, sem agulha. Estéril, uso único, transparente, atóxica, com 
bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos. 
-Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. 
-Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira 
estabilidade à seringa quando em superfície plana. 
-Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem 
deslize dos dedos. 
-Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a 
entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua 
extremidade. 
-Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade 
do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e 
transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 
-Oferece melhor leitura na dosagem através de stopper reto e mais fino. 
-Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção. 
-Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave. 
-Cilindro transparente e com escala nítida. 
-Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a 
aplicação ou aspiração. 
-Sem agulha. 
Com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis 
e isentos de falhas até o momento da utilização. 
-Sendo a escala numerada em traços longos a cada 0,5ml e a secundária 
a cada 0,1ml. 

0,4360       6.540,00  
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15 10000 UNIDADE 

Seringa 10 ml, sem agulha. Estéril, uso único, transparente, atóxica, com 
bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos. 
-Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. 
-Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira 
estabilidade à seringa quando em superfície plana. 
-Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem 
deslize dos dedos. 
-Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a 
entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua 
extremidade. 
-Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade 
do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e 
transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 
-Oferece melhor leitura na dosagem através de stopper reto e mais fino. 
-Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção. 
-Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave. 
-Cilindro transparente e com escala nítida. 
-Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a 
aplicação ou aspiração. 
-Sem agulha. 
Com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis 
e isentos de falhas até o momento da utilização. 
-Sendo a escala numerada em traços longos a cada 5ml e a secundária a 
cada 1ml. 

0,6800       6.800,00  



 
 

 
 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO ¨MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA¨ 

TERESINA – PI, BAIRRO ININGA – CEP 64049-550 
CNPJ: 07.501.328/0001-30 

FONE: +55 86 3237-1379 
 www.fadex.org.br 

 

16 10000 UNIDADE 

Seringa 20 ml, sem agulha. Estéril, uso único, transparente, atóxica, com 
bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos. 
-Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. 
-Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira 
estabilidade à seringa quando em superfície plana. 
-Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem 
deslize dos dedos. 
-Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a 
entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua 
extremidade. 
-Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade 
do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e 
transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 
-Oferece melhor leitura na dosagem através de stopper reto e mais fino. 
-Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção. 
-Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave. 
-Cilindro transparente e com escala nítida. 
-Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a 
aplicação ou aspiração. 
-Sem agulha. 
Com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis 
e isentos de falhas até o momento da utilização. 
-Sendo a escala numerada em traços longos a cada 5ml e a secundária a 
cada 1ml. 

0,8200       8.200,00  

17 5000 UNIDADE 

Seringa 60 ml, sem agulha. Estéril, uso único, transparente, atóxica, com 
bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos. 
-Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. 
-Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira 
estabilidade à seringa quando em superfície plana. 
-Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem 
deslize dos dedos. 
-Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a 
entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua 
extremidade. 
-Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade 
do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e 
transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 
-Oferece melhor leitura na dosagem através de stopper reto e mais fino. 
-Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção. 
-Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave. 
-Cilindro transparente e com escala nítida. 
-Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a 
aplicação ou aspiração. 
-Sem agulha. 
Com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis 
e isentos de falhas até o momento da utilização. 
-Sendo a escala numerada em traços longos a cada 10 ml e a secundária 
a cada 1ml. 

3,6000     18.000,00  

18 1000 UNIDADE 

Cateter intravenoso com agulha n. 26. Utilizado para punção de veias em 
embalagem individual e rígida assegura a integridade do material antes e 
após o uso, evitando danos ao produto e garantindo total segurança no 
manuseio nas mais diversas condições de uso. Catéter periférico sobre 
agulha, utilizado para administração de drogas intravenosas. Pode ser 
utilizado como agulha para angiografia.   O canhão anatômico da agulha 
deve possuir formato diferenciado, facilitando a manipulação do produto 
e dando maior firmeza no momento da punção. Deve possuir agulha de 
parede fina e ponta oblíqua que permita uma fácil punção, sem traumas, 
deve possuir filtro hidrofóbico que oferece proteção ao paciente e ao 
profissional e evita a perda de sangue.O material dever ser radiopaco, 
possibilitando a visualização em raio X. 

1,4000       1.400,00  
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19 5000 UNIDADE 

Cateter intravenoso com agulha n. 24. Utilizado para punção de veias em 
embalagem individual e rígida assegura a integridade do material antes e 
após o uso, evitando danos ao produto e garantindo total segurança no 
manuseio nas mais diversas condições de uso. Catéter periférico sobre 
agulha, utilizado para administração de drogas intravenosas. Pode ser 
utilizado como agulha para angiografia.   O canhão anatômico da agulha 
deve possuir formato diferenciado, facilitando a manipulação do produto 
e dando maior firmeza no momento da punção. Deve possuir agulha de 
parede fina e ponta oblíqua que permita uma fácil punção, sem traumas, 
deve possuir filtro hidrofóbico que oferece proteção ao paciente e ao 
profissional e evita a perda de sangue.O material dever ser radiopaco, 
possibilitando a visualização em raio X. 

1,4000       7.000,00  

20 5000 UNIDADE 

Cateter intravenoso com  agulha n. 22. Utilizado para punção de veias 
em embalagem individual e rígida assegura a integridade do material 
antes e após o uso, evitando danos ao produto e garantindo total 
segurança no manuseio nas mais diversas condições de uso. Catéter 
periférico sobre agulha, utilizado para administração de drogas 
intravenosas. Pode ser utilizado como agulha para angiografia.   O 
canhão anatômico da agulha deve possuir formato diferenciado, 
facilitando a manipulação do produto e dando maior firmeza no momento 
da punção. Deve possuir agulha de parede fina e ponta oblíqua que 
permita uma fácil punção, sem traumas, deve possuir filtro hidrofóbico 
que oferece proteção ao paciente e ao profissional e evita a perda de 
sangue.O material dever ser radiopaco, possibilitando a visualização em 
raio X. 

1,4000       7.000,00  

21 2500 UNIDADE 

Cateter intravenoso com  agulha n. 20. Utilizado para punção de veias 
em embalagem individual e rígida assegura a integridade do material 
antes e após o uso, evitando danos ao produto e garantindo total 
segurança no manuseio nas mais diversas condições de uso. Catéter 
periférico sobre agulha, utilizado para administração de drogas 
intravenosas. Pode ser utilizado como agulha para angiografia.   O 
canhão anatômico da agulha deve possuir formato diferenciado, 
facilitando a manipulação do produto e dando maior firmeza no momento 
da punção. Deve possuir agulha de parede fina e ponta oblíqua que 
permita uma fácil punção, sem traumas, deve possuir filtro hidrofóbico 
que oferece proteção ao paciente e ao profissional e evita a perda de 
sangue.O material dever ser radiopaco, possibilitando a visualização em 
raio X. 

1,4000       3.500,00  

22 1000 UNIDADE 

Cateter intravenoso com  agulha n. 18. Utilizado para punção de veias 
em embalagem individual e rígida assegura a integridade do material 
antes e após o uso, evitando danos ao produto e garantindo total 
segurança no manuseio nas mais diversas condições de uso. Catéter 
periférico sobre agulha, utilizado para administração de drogas 
intravenosas. Pode ser utilizado como agulha para angiografia.   O 
canhão anatômico da agulha deve possuir formato diferenciado, 
facilitando a manipulação do produto e dando maior firmeza no momento 
da punção. Deve possuir agulha de parede fina e ponta oblíqua que 
permita uma fácil punção, sem traumas, deve possuir filtro hidrofóbico 
que oferece proteção ao paciente e ao profissional e evita a perda de 
sangue.O material dever ser radiopaco, possibilitando a visualização em 
raio X. 

1,4000       1.400,00  

23 800 PACOTE 

Atadura Crepom 12cmx1,8m. Confeccionadas em tecido 100% algodão 
cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 
fios/cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. 
Esterilização: Podem ser esterilizadas em autoclave. PACOTE COM 12 
UNIDADES 

14,0000     11.200,00  

24 700 PACOTE 

Atadura Crepom 15cmx1,8m. Confeccionadas em tecido 100% algodão 
cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 
fios/cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. 
Esterilização: Podem ser esterilizadas em autoclave. PACOTE COM 12 
UNIDADES 

15,3000     10.710,00  
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25 200 PACOTE 

Algodão hidrófilo comum. Não estéril; 
* 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; 
* Cor: Branco; 
* Peso: 500g; 
* Dermatologicamente testado. 

19,9000       3.980,00  

26 300 PACOTE 

Algodão ortopédico. Confeccionado a partir de fibras 100% algodão cru, 
transformada em rolo de manta uniforme. (Largura: 15cm x 1,0m). 
PACOTE COM 12 UNIDADES 

16,8200       5.046,00  

27 1000 PACOTE 

Coletor universal. Com capacidade 80 ml. Deve possuir vedação 
hermética; Boca larga; Rosqueável; Com tampa branca; Disponível com 
pazinha. Em embalagem estéril. 

0,7500          750,00  

28 1000 UNIDADE 

Coletor de urina sistema fechado. Estéril; 
• Fabricada em PVC; 
• Possui tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo de 
drenagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar 
hidrófobo e suporte para fixação; 
• Disponível no tamanho 2.000 ml (2 lts); 
• Atóxico e Apirogênico; 

7,0000       7.000,00  

29 2500 UNIDADE 

Scalp Intravenoso tamanho 23 
Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do 
uso. 
• Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a “empunhadura” durante a 
punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência 
na veia. 
• Tubo vinílico transparente, 
• Atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou 
medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. 
• Conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores: 
• Proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do 
calibre de acordo com a cor do conector. 
• Paredes finas: Aumenta o fluxo interno. 

0,4000       1.000,00  

30 2500 UNIDADE 

Scalp Intravenoso tamanho 21 
Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do 
uso. 
• Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a “empunhadura” durante a 
punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência 
na veia. 
• Tubo vinílico transparente, 
• Atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou 
medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. 
• Conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores: 
• Proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do 
calibre de acordo com a cor do conector. 
• Paredes finas: Aumenta o fluxo interno. 

0,4000       1.000,00  

31 50 CAIXA 

Agulha hipodérmica 13X4,5, indicada para acesso intramuscular, 
intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. 
Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e 
descartável. 
Cânula com paredes finas e bisel trifacetado.. 
Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de 
polipropileno com abertura em pétala. 
Esterilizada em oxido de etileno. Caixa com 100 unidades. 

15,7300          786,50  

32 50 CAIXA 

Agulha hipodérmica 20x5,5, indicada para acesso intramuscular, 
intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. 
Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e 
descartável. 
Cânula com paredes finas e bisel trifacetado.. 
Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de 
polipropileno com abertura em pétala. 
Esterilizada em oxido de etileno. Caixa com 100 unidades 

14,3600          718,00  
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33 100 CAIXA 

Agulha hipodérmica 25X7 indicada para acesso intramuscular, 
intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. 
Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e 
descartável. 
Cânula com paredes finas e bisel trifacetado.. 
Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de 
polipropileno com abertura em pétala. 
Esterilizada em oxido de etileno. Caixa com 100 unidades. 

13,6000       1.360,00  

34 100 CAIXA 

Agulha hipodérmica 25X8 indicada para acesso intramuscular, 
intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. 
Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e 
descartável. 
Cânula com paredes finas e bisel trifacetado.. 
Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de 
polipropileno com abertura em pétala. 
Esterilizada em oxido de etileno. Caixa com 100 unidades. 

14,9600       1.496,00  

35 300 UNIDADE 
Bolsa para hemotransfusão. Bolsa p/ coleta de sangue 450 ml, com 
agulha retratil, contém solução de CPDA-1. 16,1300       4.839,00  

36 300 UNIDADE 

Equipo Para Transfusão Sanguinea Com Camara Dupla. Lanceta 
perfurante para conexão ao recipiente sangue. 
- Câmara dupla flexível sendo a primeira dotada de filtro de sangue para 
retenção de coágulos, e a segunda para visualização e controle de 
gotejamento. 
- Extensão em PVC 
- Controlador de fluxo ( gotejamento ) tipo pinça rolete. 
- Conexão luer para dispositivo de acesso venoso. 

7,6200       2.286,00  

37 100 PACOTE 

Compressa campo cirúrgico 45CMX50CM. PACOTE COM 50 
UNIDADES não estéril. 
- 4 camadas com cadarço; 
- 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; 
- Tamanho: 45 cm X 50cm 

107,5600     10.756,00  

38 200 UNIDADE 

Escova para degermação. Conjunto escova/esponja plástica com dupla 
face, embebida em solução degermante com 22ml de digluconato de 
clorexidina 2% e tensoativo. Dupla Face. 

4,0400          808,00  

39 200 PACOTE 

Propé sapatilha descartável. Confeccionados com o não-tecido (tnt) em 
100% polipropileno. Tem nas suas bordas um elástico especial formado 
por poliéster e poliamida. Em tamanhos ajustáveis.aos vários tamanhos 
de pés. PACOTE COM 100 UNIDADES 

22,0000       4.400,00  

40 300 UNIDADE 

MICROPORE. Fita hipoalergênica indicada principalmente para peles 
sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose. 
Tamanho 50mm X 10 metros. 

8,2100       2.463,00  

41 1000 UNIDADE 

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. 
Composto de tecido 100% Algodão, com resina acrílica 
impermeabilizante. 
Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, fácil de 
rasgar e de excelente flexibilidade. 
Indicado para diversos usos, como a fixação de curativos e ataduras 
ESPECIFICAÇÕES 
•Tamanho: 10(centímetros)x 4,5(metros); Cor: Branco 
Tecido 100% Algodão; Produto não estéril; Esparadrapo Impermeável 

17,0000     17.000,00  

42 500 CAIXA 

Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e 
uniforme, tamanho PEQUENO, características adicionais lubrificada com 
pó bioabsorvível, descartável, apresentação Atóxica, tipo ambidestra, tipo 
uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à 
tração. Caixa com 50 pares 

38,4100     19.205,00  

43 300 CAIXA 

Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e 
uniforme, tamanho MÉDIO, 
características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, 
apresentação Atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo 
formato anatômico, finalidade resistente à tração. Caixa com 50 pares 

38,4100     11.523,00  
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44 200 CAIXA 

Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e 
uniforme, tamanho Grande, características adicionais lubrificada com pó 
bioabsorvível, descartável, apresentação Atóxica, tipo ambidestra, tipo 
uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à 
tração. Tamanho 
GRANDE. Caixa com 50 pares 

40,0000       8.000,00  

45 1000 PAR 

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 6,0 características 
adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó 
bioabsorvível,atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, 
embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica 

2,8600       2.860,00  

46 1000 PAR 

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 6,5 características 
adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó 
bioabsorvível,atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, 
embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica 

2,6000       2.600,00  

47 1000 PAR 

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 7, características 
adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó 
bioabsorvível,atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, 
embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica 

2,6000       2.600,00  

48 1000 PAR 

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 7,5, esterilidade estéril, 
características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação 
lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso descartável, formato 
anatômico, aplicação antiderrapante, embalagem conforme norma ABNT 
c/ abertura asséptica 

2,6000       2.600,00  

49 3000 UNIDADE 

EQUIPO MACROGOTAS. 
Aplicação infusões curta duração, material pvc cristal, cor injetor lateral 
´y´ autocicatrizante, tipo uso filtro partículas, macrogotas, características 
adicionais c/controle fluxo venoso, fluxo ml/h em pvc atóxico, 
transmitância conector luer lock, esterilidade atóxico, apirogênico, 
descartável e estéril. 

2,1000       6.300,00  

50 500 UNIDADE 

EQUIPO MICROGOTAS 
Equipo micro gotas de infusão por gravidade indicado para infusão de 
líquidos do tipo soro/medicamentos para o interior de pacientes, e 
introduzi-los com a ajuda de periféricos como cateteres, agulhas ou 
scalps. Pinça perfurante em PVC com tampa protetora, câmara de 
gotejamento flexível, entrada de ar filtrado. Tubo em PVC com 150cm, 
transparente e flexível, controlador de fluxo tipo pinça rolete, injetor 
lateral em Y; conexão tipo luer. Embalados individualmente em papel 
grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável ou em 
embalagens plástica;Atóxicos, apirogênicos e descartáveis;Esterilizados 
em Óxido de Etileno. 

2,5000       1.250,00  

51 2500 PACOTE 

COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL. 
Compressa de Gaze Hidrofila; Em Fios de Algodao Puro e Branco; Sem 
Falhas Ou Fiapos Soltos 13 Fios Por Cm Quadrado; Dobras Uniformes e 
Perfeitas Variando de 8 Dobras,sem Filamento Radiopaco; Medindo 7,5 x 
7,5 Cm; Com Formato Quadrado; Nao Esteril; Embalado Plastico Atoxico. 
PACOTE COM 500 UNIDADES 

37,8000     94.500,00  

52 200 CAIXA 

MÁSCARA DESCARTAVEL 
Máscara descartável para cirurgia, confeccionada em três camadas, 
sendo duas externas em não tecido de cor branca, atóxico, 
hipoalergênico, inodoro, com tratamento repelente aos agentes líqüidos e 
uma camada de filtro meltblown. Modelo retangular, com pregas 
longitudinais, dispositivo de ajuste nasal, laterais de comprimento 
adequado em elástico para fixação, gramatura total de 80gr/m2. 
CAIXA COM 50 UNIDADES 

21,0000       4.200,00  

53 100 PACOTE 

Touca cirurgica, hospitalar, material: nao tecido base rayon, cor: n/a, 
caracteristica confeccao: elastico, gramatura 25 a 30, diametro 
aproximado 28cm, descartavel. PACOTE COM 100 UNIDADES 

19,0000       1.900,00  

54 150 LITRO 

O Gel Condutor Incolor para Ultrassom,– Embalagem 1 litro - para 
realização do contato entre a pele e o equipamento, com o objetivo de 
acoplar corretamente eletrodos e cabeçotes e ainda realizar a condução 
da energia aplicada. Composto por Polímero Carboxivinílico, Imidazolidil 
uréia, Metil parabeno, 2 amino, 2 metil, 1 propanol (AMP) e Água 
deionizada, possui o Ph neutro que varia de 6,5 a 7,0. 

10,0000       1.500,00  



 
 

 
 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO ¨MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA¨ 

TERESINA – PI, BAIRRO ININGA – CEP 64049-550 
CNPJ: 07.501.328/0001-30 

FONE: +55 86 3237-1379 
 www.fadex.org.br 

 

55 10 CAIXA 

A TORNEIRA DESCARTÁVEL DE 3 VIAS é utilizada para conexão de 
acesso intravenoso para monitoração invasiva de pressão e 
administração de líquido, fármacos e retirada de amostras. Produto 
estéril, esterilizado a óxido de etileno ou raio gama, fabricada em 
polietileno e policarbonato. CAIXA COM 100 UNIDADES. 

136,3600       1.363,60  

56 50 CAIXA 

Agulha Vacutainer 
Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25X8. 
Canhão de cor verde com bisel trifacetado, siliconizada, esterilizada a 
Óxido de Etileno. Embalagem unitária em plástico com lacre de 
segurança em papel, contendo um calibre da agulha. CAIXA COM 100 
UNIDADES 

45,1400       2.257,00  

57 5000 UNIDADE 

Tubo para coleta de sangue à Vácuo 
Desenvolvido para a coleta de sangue venoso em sistema à vácuo, 
possibilitando a coleta de várias amostras com apenas uma venopunção. 
Indicados para coletar, transportar e processar o sangue, para obtenção 
de amostras de soro, plasma ou sangue total em laboratórios clínicos. 
Estéril; 
•Fabricado em Politereftalato de etileno (PET); 
•Tampa de borracha: Borracha de Bromobutil; 
•Tampa protetora: LDPE (Polietileno de baixa densidade); 
• Descartável e de uso único. Tampa Roxa. Volume 2 ml 
Paredes do tubo jateadas com EDTA. 

0,8400       4.200,00  

58 5000 UNIDADE 

Tubo para coleta de sangue à Vácuo 
Desenvolvido para a coleta de sangue venoso em sistema à vácuo, 
possibilitando a coleta de várias amostras com apenas uma venopunção. 
Indicados para coletar, transportar e processar o sangue, para obtenção 
de amostras de soro, plasma ou sangue total em laboratórios clínicos. 
Estéril; 
•Fabricado em Politereftalato de etileno (PET); 
•Tampa de borracha: Borracha de Bromobutil; 
•Tampa protetora: LDPE (Polietileno de baixa densidade); 
• Descartável e de uso único. 
Tampa Roxa. Volume 0,5 ml. Paredes do tubo jateadas com EDTA. 

1,5200       7.600,00  

59 5000 UNIDADE 

Tubo para coleta de sangue à Vácuo 
Desenvolvido para a coleta de sangue venoso em sistema à vácuo, 
possibilitando a coleta de várias amostras com apenas uma venopunção. 
Indicados para coletar, transportar e processar o sangue, para obtenção 
de amostras de soro, plasma ou sangue total em laboratórios clínicos. 
Estéril; 
•Fabricado em Politereftalato de etileno (PET); 
•Tampa de borracha: Borracha de Bromobutil; 
•Tampa protetora: LDPE (Polietileno de baixa densidade); 
• Descartável e de uso único. 
Tampa Vermelha. Volume 4 ml. Tubo com ativador de coágulo. 

0,8600       4.300,00  

60 50 CAIXA 

Lâmina bisturi, material aço inoxidável, tamanho nº 24, tipo descartável, 
esterilidade estéril. Características adicionais afiada e polida, embalagem 
individual. CAIXA COM 100 UNIDADES 

47,1700       2.358,50  

61 20000 UNIDADE 

Lamina para tricotomia. 
Raspagem de pelos perante ferimentos, para evitar infecção. Também 
usada como lâmina de barbear 

2,5000     50.000,00  

62 500 UNIDADE 

APARELHO DE BARBEAR EM METAL REUTILIZÁVEL. Em inox. 

5,3000       2.650,00  
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63 1000 UNIDADE 

Caixa Coletora de Material Perfuro-cortante. Capacidade 13 litros 
Devem ser fabricados dentro das normas atuais da NBR 13853 o que 
garante total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos 
contaminados. 
De fácil montagem, possui bocal aberto para facilitar o descarte dos 
materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. 
Deve acompanhar com saco plástico de dupla função: para o transporte 
do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor. O 
saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, devem formar 
um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e 
vazamentos. A trava e a contra-trava de segurança deve garantir que, 
após o fechamento do coletor , a tampa não se abra durante o transporte. 
Deve ser utilizado para desprezar todo material que corta ou perfura, 
como agulhas, lancetas, vidros em geral, låminas de bisturi, ampolas, 
cateter, etc; 
- Alça dupla para transporte; 
- Contra-trava de segurança; 
Garantia contra defeitos de fabricação. Tamanho: 13,0L; 
Capacidade útil: 10,0L; Produto de uso único; 
Garantia: 03 meses contra defeitos de fabricação 

10,0300     10.030,00  

64 1000 UNIDADE 

Adaptador PRN- dispositivo luer de acesso fechado intravenoso, plug 
adaptador, macho, sistema fechado, autovedante, dispensa uso de 
agulhas, possibilita diversas conexões, sem espaço morto, corpo 
transparente, superfície lisa e côncava, compatível com os padrões 
luerlok e luer slip. todo o conjunto deve ser esterilizado em óxido de 
etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura 
em pétala, contendo dados de identificação, procedência, tipo de 
esterilização, nº do lote, data de fabricação, validade do produto e 
registro no ministério da saúde / anvisa. produto apirogênico e estéril, de 
uso único. 

3,8400       3.840,00  

65 100 UNIDADE 

Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo com curvatura 
anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com 
paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, 
balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, 
identificação do tamanho do tubo e numero do lote impressos, válvula de 
segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação 
resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de Murphy, 
esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual. Tamanho 2,0. 

8,1000          810,00  

66 100 UNIDADE 

Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo com curvatura 
anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com 
paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, 
balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, 
identificação do tamanho do tubo e numero do lote impressos, válvula de 
segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação 
resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de Murphy, 
esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual. Tamanho 2,5. 

7,5000          750,00  

67 100 UNIDADE 

Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo com curvatura 
anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com 
paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, 
balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, 
identificação do tamanho do tubo e numero do lote impressos, válvula de 
segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação 
resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de Murphy, 
esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual. Tamanho 3,0. 

7,5000          750,00  

68 100 UNIDADE 

Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo com curvatura 
anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com 
paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, 
balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, 
identificação do tamanho do tubo e numero do lote impressos, válvula de 
segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação 
resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de 
Murphy, esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual. 
Tamanho 3,5 

7,5000          750,00  
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69 50 UNIDADE 

Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo com curvatura 
anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas 
possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balão piloto 
transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do 
tamanho do tubo e numero do lote impressos, válvula de segurança, 
conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação resistente a 
dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado 
em oxido de etileno, embalagem individual. Tamanho 4,0. 

7,5000          375,00  

70 50 UNIDADE 

Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo com curvatura 
anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com 
paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, 
balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, 
identificação do tamanho do tubo e numero do lote impressos, válvula de 
segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação 
resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de Murphy, 
esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual. Tamanho 4,5. 

7,5000          375,00  

71 100 UNIDADE 

Agulha Tuohy Epidural/Peridural 20G x 2" (50 x 9). Possui também ponta 
curva em 45° e conector luer lock transparente para melhor visualização 
da infusão. 20G x 2" (50 x 9) 
Cor do Canhão: Amarelo 
Embalada individualmente e esterilizada em Óxido de Etileno. 

31,9500       3.195,00  

72 100 UNIDADE 

Agulha Tuohy Epidural/Peridural 20G x 3 1/2" (90 x 9). 20G x 3 1/2" (90 x 
9) Cor do Canhão: Amarelo 
Embalada individualmente e esterilizada em Óxido de Etileno 

31,9500       3.195,00  

73 100 UNIDADE 

AGULHA PERIDURAL TUOHY 22G X 2, 22 G X 2” 50 X 07                                                             
Cor 
do Canhão: Preto 
Embalada individualmente e esterilizada em Óxido de Etileno 

34,4800       3.448,00  

74 20 UNIDADE 

BALÃO DE REINALAÇÃO PARA ANESTESIA.  Balão de Silicone para 
anestesia. (Autoclavável) Capacidade: 500ml. 182,7000       3.654,00  

75 10 UNIDADE 

BALÃO DE REINALAÇÃO PARA ANESTESIA.  Balão de Silicone para 
anestesia. (Autoclavável) Capacidade: 1 litro. 203,0000       2.030,00  

76 10 UNIDADE 

BALÃO DE REINALAÇÃO PARA ANESTESIA.  Balão de Silicone para 
anestesia. (Autoclavável) Capacidade: 2 litros. 

203,0000       2.030,00  

77 10 UNIDADE 
BALÃO DE REINALAÇÃO PARA ANESTESIA.  Balão de Silicone para 
anestesia. (Autoclavável) Capacidade:3 litros. 181,8000       1.818,00  

78 10 UNIDADE 
BALÃO DE REINALAÇÃO PARA ANESTESIA.  Balão de Silicone para 
anestesia. (Autoclavável) Capacidade: 5 litros. 215,0000       2.150,00  

79 5 UNIDADE 

CIRCUITO RESPIRATÓRIO PEDIÁTRICO. Composto por 2 Traquéias 
de PVC atóxico transparente medindo 12MMx1000MM 
1 Conector de 3 vias 
2 Intermediários de 15MMx14MM 2 Intermediários de 22MMx14MM 

839,2500       4.196,25  

80 50 ROLO 

Malha Tubular Ortopédica 4 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% 
Poliester, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade 
Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em 
Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; 
Validade mínima 2 anos. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, 
nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. 
Registro na Anvisa. 

15,7200          786,00  
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81 50 ROLO 

Malha Tubular Ortopédica 06 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% 
Poliester, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade 
Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em 
Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; 
Validade mínima 2 anos. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, 
nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. 
Registro na Anvisa. 

18,7975          939,88  

82 50 ROLO 

Malha Tubular Ortopédica 08 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% 
Poliester, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade 
Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em 
Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; 
Validade mínima 2 anos. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, 
nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. 
Registro na Anvisa. 

22,8575       1.142,88  
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
(uso obrigatório por todas as licitantes) 

(papel timbrado da empresa) 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 0020/2022/FADEX  

PROCESSO Nº 0121.260422.0027 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO  

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM  

OBJETO:  

 

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e 
endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato 
representada por ............................., cargo, RG.................., CPF.................., (endereço), 
vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 
XX/2021 em epigrafe que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR para execução do Projeto de Desenvolvimento Institucional “Jornada 
Integrada de Ensino, Pesqisa e Extensão em Atendimentos Práticos em Medicina 
Veterinária”, conforme segue: 

 

Item Especificação Marca Unidade Quantidade Valor 
Unitário 

R$ 

Valor Total 
R$ 

1. xxxx xxxx xxxx xxxx R$ R$ 

 

Informar Valor Total R$...  

 

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da 

sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.  

 

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste 

edital e seus anexos. 

 

.............................................................................., ........, ................................... de 2022.  

Local e Data  

Assinatura do Responsável pela Empresa (Nome Legível/Cargo) 
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ANEXO III  

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

(papel timbrado da licitante) 

 

 

À Pregoeira e equipe de Apoio 

FADEX - FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO 
E INOVAÇÃO 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 020/2022/FADEX 

 

 

 

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na 

.........................., através de seu representante legal infra-assinado, que:  

 

(  ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 

123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes 

que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.  

 

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa.  

 

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não 

empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.  

 

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos 

para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores.  

 

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão 

público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.  

 

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de 

empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.  



 
 

 
 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO ¨MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA¨ 

TERESINA – PI, BAIRRO ININGA – CEP 64049-550 
CNPJ: 07.501.328/0001-30 

FONE: +55 86 3237-1379 
 www.fadex.org.br 

 

 

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 

licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) 

Sr.(a)............................................................., Portador(a) do RG sob nº 

................................................. e CPF nº ........................................................, cuja 

função/cargo é..................................................(sócio administrador/procurador/diretor/etc), 

responsável pela assinatura do Contrato.  

 

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e 

este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o 

Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:  

E-mail:  

Telefone: (  )  

 

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração 

junto a Gerencia Administrativa da FADEX através do Emal: administrativo@fadex.org.br , 
sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.  

 

9) Nomeamos e constituímos o senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob 

n.º..................................., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do 

contrato, referente a Seleção Pública Nº 018/2022/FADEX e todos os atos necessários ao 

cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no 

Contrato.  

 

.............................................................................., ........, ................................... de 2022. 

Local e Data 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:administrativo@fadex.org.br
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ANEXO IV 

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº _____/2022 

SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 0020/2022 

PROCESSO Nº 0121.160322.0015 

 

EMENTA: Termo de Compromisso de Fornecimento 
Parcelado dos Serviços especificados na Ata do 
Pregão Nº SPF xxxxx/2022. 

BASE LEGAL: Artigo 40 do Decreto Federal Nº 
8.241/2014. 

  

Pelo presente instrumento, de um lado a FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO 
À PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO E INOVAÇÃO, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, sediada no Espaço 
Universitário/Campus Universitário “Ministro Petrônio Portela”, no Bairro Ininga, CEP nº 
64.049-550, na Cidade de Teresina – PI, doravante denominada FADEX, neste ato 
representada por seu Superintendente, Profº. Drº. Samuel Pontes do Nascimento, brasileiro, 
casado, professor universitário, residente e domiciliado em Teresina – PI, portador da cédula 
de identidade nº XXXXXX SSP-XX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.XXX -XX e, de outro 
lado, a Empresa NOME DA EMPRESA, doravante denominada COMPROMISSARIA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, sediada 
na (ENDEREÇO COMPLETO), nº XXX, Bairro: XXX, Cidade XXXX, Estado XXXX, CEP: 
64.000-000, Telefone: (XX) XXXX-XXXX, e-mail: XXX@XXXXX.com.br, neste ato 
representada por seu Sócio administrador, XXXXXXXXXXXXX, portador da cédula de 
identidade nº X.XXX.XXX SSP-PI, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, residente 
e domiciliado à (ENDEREÇO COMPLETO), nº XXX, Bairro: XXX, Cidade XXXX, Estado 
XXXX, CEP: 64.000-000, Telefone: (XX) XXXX-XXXX, e-mail: XXX@XXXXX.com.br, 
RESOLVEM celebrar o presente Termo de Compromisso de Fornecimento de XXXXXXX, 
que irão atender às demandas do AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 
para execução do Projeto de Desenvolvimento Institucional “Jornada Integrada de Ensino, 
Pesqisa e Extensão em Atendimentos Práticos em Medicina Veterinária” firmado entre a 
Universidade Federal do Piauí – UFPI e a Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa 
Ensino e Extensão – FADEX, Contrato nº 004/2021 e outros contratos firmados com a 
FADEX, mediante as cláusulas e condições adiante expressas:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1 - O presente instrumento tem como objeto a aquisição Aquisição de material 
hospitalar, conforme condições, quantidades exigências estabelecidas neste instrumento, 
para execução do Projeto “Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa, Extensão em 
Atendimentos Práticos em Medicina Veterinária”, firmado entre a Universidade Federal do 
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Piauí – UFPI e a Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa Ensino e Extensão – FADEX, 
Contrato nº 004/2021 e outros Contratos firmados com a FADEX, como pode ser descrita 
pelo lote abaixo: 

 

Item Especificação Marca Unidade Quantidade Valor 
Unitário 

R$ 

Valor Total 
R$ 

1. xxxx xxxx xxxx xxxx R$ R$ 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO  

2.1. São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de 
transcrição, a proposta da CONTRATADA e os demais orçamentos referentes ao objeto, 
bem como as especificações referentes ao mesmo.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

3.1. O presente contrato possui valor de R$ XXXXXX (____________), as despesas 
decorrentes desta seleção pública correrão por conta Contrato Acadêmico nº 004/2021 – 
Projeto “Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa, Extensão em Atendimentos Práticos em 
Medicina Veterinária”, firmado entre a Universidade Federal do Piauí – UFPI e a Fundação 
Cultural e de Fomento à Pesquisa Ensino e Extensão – FADEX, Conta 11151-1 e Agencia 
3791-5, Banco do Brasil e outros contratos tendo como parte a FADEX, Agência 3791-5, 
Conta Corrente 5970-6. 

3.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos após o adimplemento 
das obrigações, mediante envio, pela CONTRATADA, por correio eletrônico ou forma 
alternativa determinada, dos respectivos documentos fiscais acompanhados dos demais 
documentos relacionados no Edital; 

3.3. As formas de pagamento são as usuais do Piauí, por intermédio do processo de fatura, 
mediante crédito em conta corrente, dando-se como liquidada a obrigação após o efetivo 
crédito da CONTRATADA;  

3.4. A respectiva nota fiscal/fatura deverá estar devidamente discriminada, em nome da 
FADEX, e respectivo CNPJ;  

3.5. Qualquer atraso corrido na apresentação da fatura ou da nota fiscal, ou documentos 
exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará na 
prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE;  

3.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
da obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência;  

3.7. O atesto da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) referente(s) ao fornecimento, bem como dos 
termos de aceitação, conformidade anuência caberá a servidor designado para esse fim.  

3.8. Na ocasião de ocorrência de erro na(s) nota(s) fiscal(s)/fatura(s) ou qualquer 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será restituída ou será 
comunicada a irregularidade à CONTRATADA, ficando pendente de pagamento até que 
esta providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-
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se-á após a regularização da situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não 
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;  

 

CLÁUSULA QUARTA – FONTE DE RECURSOS  

4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do Contrato Acadêmico nº 
004/2021 – Projeto “Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa, Extensão em Atendimentos 
Práticos em Medicina Veterinária”, Conta 11151-1 e Agencia 3791-5, Banco do Brasil e 
outros contratos tendo como parte a FADEX, Agência 3791-5, Conta Corrente 5970-6. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL  

5.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Seleção Pública Eletrônica nº 
0020/2022/FADEX, realizado com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:  

6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 
e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da 
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 
procedência e prazo de validade; 

2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

3. garantir a entrega de materiais cujos lotes tenham sido fabricados na vigência do 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação – CBPF, expedido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – ANVISA.  

4. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;  

5. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação;  

6. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  

7. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

8. observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as especificações e demais 
documentos fornecidos pela FADEX/HVU, bem como as cláusulas do Contrato a ser 
firmado;  
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9. responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e 
entrega do produto, inclusive aquelas de embalagens e eventuais perdas e/ou danos, 
no caso de empresas nacionais e estrangeiras, e de seguro, no caso de empresa 
nacional;  

10. responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à FADEX/HVU ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;  

11. prestar esclarecimentos à FADEX/HVU sobre eventuais atos ou fatos noticiados 
que o envolvam, independentemente de solicitação;  

12. manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação;  

13. substituir o material recusado pelo destinatário, que o avaliará segundo as 
exigências contratuais e demais constantes dos processos, ou complementar os 
quantitativos faltantes, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data do 
recebimento da notificação do HVU, correndo por sua conta e risco as despesas totais 
decorrentes da devolução dos lotes recusados;  

14. substituir integralmente o lote do material reprovado pela ANVISA, promovendo a 
sua reposição junto a todas as unidades que os receberam, às suas expensas, no 
prazo máximo de 15 (vinte) dias, a partir da data do recebimento da notificação do 
HVU, ou indenização total ao HVU/FADEX, a critério deste, correndo por conta da 
CONTRATADA, todas as despesas de devolução e reposição dos lotes reprovados;  

15. incluir na nota fiscal de venda: os números dos lotes, as quantidades por lote, suas 
fabricações, validades, números de empenho e/ou contrato, além do nome e endereço 
do local de entrega.  

16. reduzir o preço sempre que houver redução do preço máximo na lista da CMED e 
seu preço esteja superior ao constante na página da CMED, no sítio eletrônico da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Obriga-se, ainda, a cumprir 
automaticamente os descontos CAP (Coeficiente de Adequação de Preços) quando 
for o caso.  

17. aplicar as desonerações previstas nas legislações vigentes, quer pela lista da 
CMED, quer para atendimento a demanda judicial ou ainda por desonerações 
autorizadas pelo CONFAZ. 

 

6.2. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidade ou 
subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE.  

6.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, 
obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do 
fornecimento. 

6.4. Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital e no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1. Permitir o acesso de fornecimento da CONTRATADA, aos locais de entrega, 
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respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas.  

7.2. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA 

7.3. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de 
natureza grave.  

7.4. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação. 

7.5. Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Instrumento e no Contrato.  

7.6. Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital e no Termo de Referência.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

8.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar 
com o Estado do Piauí e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de 
multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:  

a) Apresentar documentação falsa;  

b) Fraudar a execução do contrato;  

c) Comportar-se de modo inidôneo;  

d) Cometer fraude fiscal;  

e) fizer declaração falsa;  

 

8.2 Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, Parágrafo único, 96 
e 97, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993;  

8.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n° 8.666, de 1993; e no art. 
7° da Lei n°10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, falha na execução do 
contrato ou inexecução totaldo objeto, com garantia a ampla defesa, a CONTRATADA 
poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos subitens 8.4 
a 8.9, com as seguintes penalidades:  

a) Advertência;  

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com DPEPI, por prazo não superior a 02(dois) anos;  

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base noitem 
anterior;  

d) Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Rio de Janeiro e 
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 
a que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei n° 10.520/2002, pelo prazo de até 
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cinco anos;  

 

8.4 No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato, que estará configurada quando a CONTRATADA deixar de iniciar, sem causa 
justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias corridos contados da data estipulada 
para início da execução contratual;  

8.5 A CONTRATADA poderá ser sancionada com multa de até 5% (cinco por cento) do valor 
global do contrato no caso de retardamento da execução, que será configurado quando a 
CONTRATADA deixarde iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 15 
(quinze) dias corridos contados da data estipulada para início da execução contratual;  

8.6 No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do valor do 
contrato, que estará configurada quando a CONTRATADA deixar de realizar, nos prazos 
estabelecidos, os serviços advindos desta contratação, cuja dosimetria da sanção será 
estipulada considerando o grau do impacto causado no caso concreto e através de regular 
processo administrativo.  

8.7 Pelo descumprimento injustificado dos prazos fixados para o atendimento dos chamados 
de assistência técnica, ficará a CONTRATADA sujeita ao pagamento de multa no valor de 
R$ 150,00 (centoe cinquenta reais) por dia útil e por equipamento, até o limite de 
R$3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo das demais penalidades.  

8.7.1 Atingido o limite máximo de R$ 3.000 (três mil reais), a CONTRATADA 
sofrerá, cumulativamenteà multa de mora, multa punitiva no valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais), por equipamento.  

8.8 Pelo descumprimento injustificado dos prazos previstos para as substituições por 
equipamentos backup, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades:  

8.8.1 Entre o 1º e o 5º dia útil de atraso injustificado: multa de mora no valor de 
R$ 40,00 (quarentareais), por dia e por equipamento;  

8.8.2 Entre o 6º e o 10º dia útil de atraso injustificado: multa de mora no valor de 
R$ 50,00 (cinquentareais), por dia e por equipamento;  

8.8.3 Entre o 11º e o 15º dia útil de atraso injustificado: multa de mora no valor 
de R$ 80,00 (oitentareais), por dia e por equipamento.  

 

8.9 Pelo descumprimento injustificado dos prazos previstos para as substituições definitivas, 
ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades:  

8.9.1 Entre o 1º e o 5º dia útil de atraso injustificado: multa de mora no valor de 
R$ 40,00 (quarentareais) por dia e por equipamento.  

8.9.2 Entre o 6º e o 10º dia útil de atraso injustificado: multa de mora no valor de 
R$ 50,00 (cinquentareais), por dia e por equipamento;  

8.9.3 Entre o 11º e o 15º dia útil de atraso injustificado: multa de mora no valor 
de R$ 80,00 (oitentareais), por dia e por equipamento.  
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8.9.4 Entre o 16º e o 20° dia útil de atraso injustificado: multa de mora no valor 
de R$ 120,00(cento e vinte reais), por dia e por equipamento;  

8.9.5 A partir de 21° dia útil, a cada 10 dias úteis a mais de atraso injustificado: 
aumento proporcional de R$ 50,00 (cinquenta e cinco) reais no valor da multa, 
por dia e por equipamento.  

8.10 Assegurar-se-á à CONTRATADA o pagamento pelo que foi executado, devidamente 
apurado, deduzidas as multas aplicadas caso a garantia prestada seja insuficiente; 

8.11 As penalidades serão aplicadas à CONTRATADA durante ou após a vigência do 
contrato,que se reputará extinto com o recebimento definitivo do objeto ou a sua rescisão 

 

CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados.  

9.1.1.O recebimento de todo material será confiado a uma comissão de, no mínimo, 
02 (dois) membros, designados pela autoridade competente.  

 

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidadeda Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

10.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, 
ou até a execução integral do objeto.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:  

11.1. Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado 
unilateralmente pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da Lei 
nº 8.666/93, incisos I e II, Lei nº 8.666/93;  

11.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas 
quantidades do objeto, na forma do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, 
preservados que ficam as composições consensuais.  
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11.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao 
presente Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou 
questões suscitadas durante a vigência do mesmo, na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações 
previstas na Lei nº 8.883/94.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL  

12.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei. 

12.2 Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou 
interpelação judicial:  

12.2.1 O descumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de quaisquer das 
obrigações/responsabilidades relevantes que acarretem prejuízos ao interesse público, bem 
como das condições previstas no edital e no contrato.  

12.2.2 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital ou no contrato;  

12.2.3 O cometimento reiterado de faltas ou defeitos na execução do pactuado;  

12.2.4 A decretação de falência ou insolvência civil da contratada;  

12.2.5 A dissolução da sociedade;  

12.2.6 A alteração societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da estrutura 
da empresa que, a juízo da FADEX, prejudique a aquisição contratada;  

12.2.7 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

12.2.8 A lentidão no seu cumprimento, levando a FADEX a comprovar a impossibilidade da 
conclusão do fornecimento;  

12.2.9 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 
FADEX e exaradas no Processo Administrativo a que se refere o contrato;  

12.2.10 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva do fornecimento;  

12.2.11 O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente que 
desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa 
participante implicará necessariamente na rescisão contratual, se o contrato já tiver sido 
assinado.  

12.3 Os casos de rescisão a seguir discriminados dependem de interposição judicial para a 
sua execução, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa:  

12.3.1 A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 
65 desta Lei;  

12.3.2 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
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superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado 
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;  

 

12.4 Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da 
contratada relativas à entrega do objeto.  

12.5 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa;  

12.6 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o 
valor dos prejuízos calculados, já calculados ou estimados.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DO RECEBIMENTO, DAS 
CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA  

13.1. A entrega do(s) produtos(s) será realizada de acordo com a necessidade estabelecida 
pelo Hospital Veterinário Universitário- HVU, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 
contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento. 

13.2. A entrega do (s) produtos(s) será realizada no Hospital Veterinário Universitário – 
HVU, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido de 08h:30min as 17:00h, no 
endereço localizada no Espaço Universitário Campus Universitário “Ministro Petrônio 
Portela”, Bairro Ininga, CEP 64.049-550, Teresina – PI. 

13.3. Os bens ou produtos a serem entregues deverão ter no mínimo 12 (doze) meses da 
data de validade, salvo os produtos que tiverem o prazo de validade total inferior a um ano, 
neste caso na entrega os mesmos deverão ter no mínimo 70% da data de validade. 

13.4 Na hipótese do não cumprimento dos limites do prazo de validade acima preconizados 
o HVU deverá ser consultada prévia e oficialmente, para manifestação técnica acerca da 
viabilidade ou não do recebimento dos lotes dos materiais. 

13.5. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido pelo HVU que terá a incumbência 
de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequações dos materiais 
entregues, conforme art. 73, inciso II, letras “a” e “b”, e ainda, § 2º da Lei Federal nº 
8.666/93, qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão/Seleção Pública. Para tanto, 
o objeto será recebido: 

1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
material com as especificações exigidas. Prazo máximo de 15 (quinze) dias; 

2. DEFINITIVAMENTE, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado. 

13.6. Os bens ou produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 



 
 

 
 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO ¨MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA¨ 

TERESINA – PI, BAIRRO ININGA – CEP 64049-550 
CNPJ: 07.501.328/0001-30 

FONE: +55 86 3237-1379 
 www.fadex.org.br 

 

devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação a contratada, 
às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

13.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do objeto, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei ou pelo instrumento contratual.  

13.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do objeto, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei ou pelo instrumento contratual. 

13.9 Todos os materiais adquiridos deverão ser entregues em suas embalagens originais, 
contendo marca, modelo, referência, fabricante, procedência, prazo de validade, entre 
outros, e de acordo com a legislação em vigor. 

13.10. Apresentar os produtos com a embalagem em perfeito estado, nas condições de 
temperatura exigidas no rótulo, sendo que todos os dados (rótulo e bula) devem estar em 
língua portuguesa. Deverão, ainda, estar separados por lotes e prazos de validade, com 
seus respectivos quantitativos impressos na nota fiscal;  

13.11. O transporte dos produtos deverá ser feito por transportadora que detenha 
autorização de funcionamento emitida pela ANVISA e deverá obedecer a critérios de modo 
a não afetar a identidade, qualidade, integridade e, quando for o caso, esterilidade dos 
mesmos; 

13.12. Os produtos deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas neste edital, seus anexos, bem como, fielmente as especificações de cada 
produto registrado em ata de registro de preços, objeto deste termo de referência, e ordem 
de fornecimento emitida por ocasião do suprimento solicitado. A inobservância desta 
condição implicará recusa formal, com a aplicação das penalidades contratuais.  

13.13. Aceito os materiais/bens, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o 
pagamento.  

13.14. Não aceito o (os) bem (s) entregue(s), será comunicado à empresa adjudicatária, 
para que proceda a respectiva e imediata substituição, no prazo máximo de 72 (setenta e 
duas) horas, para que se possa adequar o efetivamente entregue aquele que efetivamente 
se pretende adquirir. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE  

14.1. Durante a vigência do Contrato, os valores registrados não serão reajustados.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES  

15.1. As comunicações entre os pactuantes, em qualquer fase do Contrato, só produzirão 
efeitos legais se forem processadas, por escrito, mediante protocolo ou outro meio de 
registro, que comprove a sua efetivação. Não serão consideradas comunicações verbais.  

 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

16.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS:  

17.1. Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:  

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de 
obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o 
CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 
8.666/93.  

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de 
todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, 
previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE 
relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos 
causados a terceiros.  

c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para 
o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao 
Contratado a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a 
entrega da via original a Gerencia Administrativa da FADEX, em até 05 (cinco) dias após o 
seu recebimento.  

d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo 
Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou 
para retirada na Gerencia Administrativa da FADEX a partir de 05 (cinco) dias após o 
protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.  

17.2. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Teresina - PI, para dirimir 
quaisquer dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 3 (três) vias de igual 
teor, para um só efeito, que depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes 
contratantes e duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-
se as partes contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusulas. 

Teresina, xx de xxxx de 2022. 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Superintendente da FADEX 

xxxxxxxxxx 
Sócio 

 

  
XXXXXXXXXX 

COMPROMISSARIA 

 
TESTEMUNHAS: 

 

1____________________________;                           2_____________________________; 

NOME:                                                                         NOME: 

CPF nº                                                                          CPF nº  
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ANEXO V - MODELO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

Atestamos para os devidos fins que empresa______________________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº ___________________________, prestou serviços (descrever os 

serviços comprovando pertinência e compatibilidade com o objeto do edital) a esta 

Instituição, com boa qualificação, nas condições e prazos contratuais, não havendo nada em 

seu desabono. 

 

Segue o escopo dos OBJETOS adquiridos: 

LOTE 

 Item       Qtd Especificação 

    1      xx Itens detalhados 

    2      xx Itens detalhados 

    3      xx Itens detalhados 

(Obs: Os objetos deverão ser compatíveis em características, quantidades e prazos com o 

objeto da seleção pública). 

 

Aos presentes serviços foram fornecidos através do contrato/licitação: xxxxx. 

 

Prazo de fornecimento do contrato: XX meses. 

 

 

(Cidade – UF), (dia) de (mês) de (ano). 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura Representante Legal da Contratante 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO ¨MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA¨ 

TERESINA – PI, BAIRRO ININGA – CEP 64049-550 
CNPJ: 07.501.328/0001-30 

FONE: +55 86 3237-1379 
 www.fadex.org.br 

 

 
 

ANEXO VI – MAPA MÉDIO DE PREÇOS 

 
 

   
    

ITEM QT UNID. 

DESCRIÇÃO UNIT VALOR 

UNITARIO 
REF 

 VALOR 

TOTAL REF  

1 300 UNIDADE 

Sonda nasogástrica confeccionada em PVC (cloreto 
de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma 
de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 
arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de 
quatro orifícios distribuídos alternadamente e 
eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do 
tubo. Comprimento aproximado de 110 cm no calibre 
n. 4 

2,12 1,4800          444,00  

2 500 UNIDADE 

Sonda nasogástrica confeccionada em PVC (cloreto 
de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma 
de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 
arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de 
quatro orifícios distribuídos alternadamente e 
eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do 
tubo. Comprimento aproximado de 110 cm no calibre 
n. 6 

1,25 1,3000          650,00  

3 500 UNIDADE 

Sonda nasogástrica confeccionada em PVC (cloreto 
de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma 
de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 
arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de 
quatro orifícios distribuídos alternadamente e 
eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do 
tubo. Comprimento aproximado de 110 cm no calibre 
n. 8 

1,25 1,3000          650,00  

4 300 UNIDADE 

Sonda nasogástrica confeccionada em PVC (cloreto 
de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma 
de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 
arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de 
quatro orifícios distribuídos alternadamente e 
eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do 
tubo. Comprimento aproximado de 110 cm no calibre 
n. 10 

1,25 1,3000          390,00  
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5 100 UNIDADE 

Sonda nasogástrica confeccionada em PVC (cloreto 
de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma 
de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 
arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de 
quatro orifícios distribuídos alternadamente e 
eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do 
tubo. Comprimento aproximado de 110 cm no calibre 
n. 12 

1,25 1,7740          177,00  

6 50 UNIDADE 

Sonda nasogástrica confeccionada em PVC (cloreto 
de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma 
de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 
arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de 
quatro orifícios distribuídos alternadamente e 
eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do 
tubo. Comprimento aproximado de 110 cm no calibre 
n. 14 

1,25 1,5000            75,00  

7 400 UNIDADE 

Sonda uretral confeccionado em PVC (cloreto de 
polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de 
cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 
arrendondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada 
de um orifício que deve ter diâmetro perfeitamente 
acabado, delimitado e regular em toda a superfície. . 
A sonda deve apresentar superfície lisa, uniforme, 
livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, 
sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou 
nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: 
comprimento aproximado de 40 cm, calibre n. 04 Fr. 

1,25 1,1800          472,00  

8 400 UNIDADE 

Sonda uretral confeccionado em PVC (cloreto de 
polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de 
cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 
arrendondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada 
de um orifício que deve ter diâmetro perfeitamente 
acabado, delimitado e regular em toda a superfície. . 
A sonda deve apresentar superfície lisa, uniforme, 
livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, 
sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou 
nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: 
comprimento aproximado de 40 cm, calibre n. 06 Fr. 

1,25 1,2100          484,00  
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9 400 UNIDADE 

Sonda uretral confeccionado em PVC (cloreto de 
polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de 
cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 
arrendondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada 
de um orifício que deve ter diâmetro perfeitamente 
acabado, delimitado e regular em toda a superfície. . 
A sonda deve apresentar superfície lisa, uniforme, 
livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, 
sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou 
nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: 
comprimento aproximado de 40 cm, calibre n. 08 Fr. 

1,99 1,3400          536,00  

10 300 UNIDADE 

Sonda uretral confeccionado em PVC (cloreto de 
polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de 
cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 
arrendondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada 
de um orifício que deve ter diâmetro perfeitamente 
acabado, delimitado e regular em toda a superfície. . 
A sonda deve apresentar superfície lisa, uniforme, 
livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, 
sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou 
nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: 
comprimento aproximado de 40 cm, calibre n.  10 Fr. 

1,99 1,3500          405,00  

11 200 UNIDADE 

Sonda uretral confeccionado em PVC (cloreto de 
polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de 
cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal 
arrendondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada 
de um orifício que deve ter diâmetro perfeitamente 
acabado, delimitado e regular em toda a superfície. . 
A sonda deve apresentar superfície lisa, uniforme, 
livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, 
sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou 
nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: 
comprimento aproximado de 40 cm, calibre n. 12 Fr. 

0,95 1,0000          200,00  
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12 24000 UNIDADE 

Seringa 1 ml, sem agulha. Estéril, uso único, 
transparente, atóxica, com bico que garanta 
conexões seguras e sem vazamentos. 
-Corpo lubrificado, com escala externa gravada, 
precisa e visível. 
-Flange com formato anatômico, para apoio dos 
dedos e que confira estabilidade à seringa quando 
em superfície plana. 
-Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar 
a aplicação sem deslize dos dedos. 
-Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de 
modo a impedir a entrada de ar, com anel de 
retenção de borracha fixado em sua extremidade. 
-Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permite a abertura e transferência 
com técnica asséptica, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, 
data de validade e número de registro no Ministério 
da Saúde. 
-Oferece melhor leitura na dosagem através de 
stopper reto e mais fino. 
-Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao 
anel de retenção. 
-Cilindro siliconado que proporciona deslizamento 
suave. 
-Cilindro transparente e com escala nítida. 
-Flange com desenho que facilita à adaptação dos 
dedos durante a aplicação ou aspiração. 
-Sem agulha. 
Com alto grau de precisão, traços e números de 
inscrição claros, legíveis e isentos de falhas até o 
momento da utilização. 
-Sendo a escala numerada em traços longos a cada 
0,5ml e a secundária a cada 0,1ml. 

0,39 0,3620       8.640,00  
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13 24000 UNIDADE 

Seringa 3 ml, sem agulha. Estéril, uso único, 
transparente, atóxica, com bico que garanta 
conexões seguras e sem vazamentos. 
-Corpo lubrificado, com escala externa gravada, 
precisa e visível. 
-Flange com formato anatômico, para apoio dos 
dedos e que confira estabilidade à seringa quando 
em superfície plana. 
-Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar 
a aplicação sem deslize dos dedos. 
-Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de 
modo a impedir a entrada de ar, com anel de 
retenção de borracha fixado em sua extremidade. 
-Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permite a abertura e transferência 
com técnica asséptica, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, 
data de validade e número de registro no Ministério 
da Saúde. 
-Oferece melhor leitura na dosagem através de 
stopper reto e mais fino. 
-Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao 
anel de retenção. 
-Cilindro siliconado que proporciona deslizamento 
suave. 
-Cilindro transparente e com escala nítida. 
-Flange com desenho que facilita à adaptação dos 
dedos durante a aplicação ou aspiração. 
-Sem agulha. 
Com alto grau de precisão, traços e números de 
inscrição claros, legíveis e isentos de falhas até o 
momento da utilização. 
-Sendo a escala numerada em traços longos a cada 
0,5ml e a secundária a cada 0,1ml. 

0,39 0,3900       9.360,00  
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14 15000 UNIDADE 

Seringa 5 ml, sem agulha. Estéril, uso único, 
transparente, atóxica, com bico que garanta 
conexões seguras e sem vazamentos. 
-Corpo lubrificado, com escala externa gravada, 
precisa e visível. 
-Flange com formato anatômico, para apoio dos 
dedos e que confira estabilidade à seringa quando 
em superfície plana. 
-Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar 
a aplicação sem deslize dos dedos. 
-Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de 
modo a impedir a entrada de ar, com anel de 
retenção de borracha fixado em sua extremidade. 
-Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permite a abertura e transferência 
com técnica asséptica, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, 
data de validade e número de registro no Ministério 
da Saúde. 
-Oferece melhor leitura na dosagem através de 
stopper reto e mais fino. 
-Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao 
anel de retenção. 
-Cilindro siliconado que proporciona deslizamento 
suave. 
-Cilindro transparente e com escala nítida. 
-Flange com desenho que facilita à adaptação dos 
dedos durante a aplicação ou aspiração. 
-Sem agulha. 
Com alto grau de precisão, traços e números de 
inscrição claros, legíveis e isentos de falhas até o 
momento da utilização. 
-Sendo a escala numerada em traços longos a cada 
0,5ml e a secundária a cada 0,1ml. 

0,45 0,4360       6.600,00  
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15 10000 UNIDADE 

Seringa 10 ml, sem agulha. Estéril, uso único, 
transparente, atóxica, com bico que garanta 
conexões seguras e sem vazamentos. 
-Corpo lubrificado, com escala externa gravada, 
precisa e visível. 
-Flange com formato anatômico, para apoio dos 
dedos e que confira estabilidade à seringa quando 
em superfície plana. 
-Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar 
a aplicação sem deslize dos dedos. 
-Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de 
modo a impedir a entrada de ar, com anel de 
retenção de borracha fixado em sua extremidade. 
-Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permite a abertura e transferência 
com técnica asséptica, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, 
data de validade e número de registro no Ministério 
da Saúde. 
-Oferece melhor leitura na dosagem através de 
stopper reto e mais fino. 
-Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao 
anel de retenção. 
-Cilindro siliconado que proporciona deslizamento 
suave. 
-Cilindro transparente e com escala nítida. 
-Flange com desenho que facilita à adaptação dos 
dedos durante a aplicação ou aspiração. 
-Sem agulha. 
Com alto grau de precisão, traços e números de 
inscrição claros, legíveis e isentos de falhas até o 
momento da utilização. 
-Sendo a escala numerada em traços longos a cada 
5ml e a secundária a cada 1ml. 

0,68 0,6800       6.800,00  
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16 10000 UNIDADE 

Seringa 20 ml, sem agulha. Estéril, uso único, 
transparente, atóxica, com bico que garanta 
conexões seguras e sem vazamentos. 
-Corpo lubrificado, com escala externa gravada, 
precisa e visível. 
-Flange com formato anatômico, para apoio dos 
dedos e que confira estabilidade à seringa quando 
em superfície plana. 
-Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar 
a aplicação sem deslize dos dedos. 
-Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de 
modo a impedir a entrada de ar, com anel de 
retenção de borracha fixado em sua extremidade. 
-Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permite a abertura e transferência 
com técnica asséptica, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, 
data de validade e número de registro no Ministério 
da Saúde. 
-Oferece melhor leitura na dosagem através de 
stopper reto e mais fino. 
-Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao 
anel de retenção. 
-Cilindro siliconado que proporciona deslizamento 
suave. 
-Cilindro transparente e com escala nítida. 
-Flange com desenho que facilita à adaptação dos 
dedos durante a aplicação ou aspiração. 
-Sem agulha. 
Com alto grau de precisão, traços e números de 
inscrição claros, legíveis e isentos de falhas até o 
momento da utilização. 
-Sendo a escala numerada em traços longos a cada 
5ml e a secundária a cada 1ml. 

0,75 0,8200       8.200,00  
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17 5000 UNIDADE 

Seringa 60 ml, sem agulha. Estéril, uso único, 
transparente, atóxica, com bico que garanta 
conexões seguras e sem vazamentos. 
-Corpo lubrificado, com escala externa gravada, 
precisa e visível. 
-Flange com formato anatômico, para apoio dos 
dedos e que confira estabilidade à seringa quando 
em superfície plana. 
-Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar 
a aplicação sem deslize dos dedos. 
-Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de 
modo a impedir a entrada de ar, com anel de 
retenção de borracha fixado em sua extremidade. 
-Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permite a abertura e transferência 
com técnica asséptica, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, 
data de validade e número de registro no Ministério 
da Saúde. 
-Oferece melhor leitura na dosagem através de 
stopper reto e mais fino. 
-Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao 
anel de retenção. 
-Cilindro siliconado que proporciona deslizamento 
suave. 
-Cilindro transparente e com escala nítida. 
-Flange com desenho que facilita à adaptação dos 
dedos durante a aplicação ou aspiração. 
-Sem agulha. 
Com alto grau de precisão, traços e números de 
inscrição claros, legíveis e isentos de falhas até o 
momento da utilização. 
-Sendo a escala numerada em traços longos a cada 
10 ml e a secundária a cada 1ml. 

6,30 3,6000     18.000,00  
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18 1000 UNIDADE 

Cateter intravenoso com agulha n. 26. Utilizado para 
punção de veias em embalagem individual e rígida 
assegura a integridade do material antes e após o 
uso, evitando danos ao produto e garantindo total 
segurança no manuseio nas mais diversas condições 
de uso. Catéter periférico sobre agulha, utilizado 
para administração de drogas intravenosas. Pode ser 
utilizado como agulha para angiografia.   O canhão 
anatômico da agulha deve possuir formato 
diferenciado, facilitando a manipulação do produto e 
dando maior firmeza no momento da punção. Deve 
possuir agulha de parede fina e ponta oblíqua que 
permita uma fácil punção, sem traumas, deve possuir 
filtro hidrofóbico que oferece proteção ao paciente e 
ao profissional e evita a perda de sangue.O material 
dever ser radiopaco, possibilitando a visualização em 
raio X. 

1,40 1,2500       1.250,00  

19 5000 UNIDADE 

Cateter intravenoso com agulha n. 24. Utilizado para 
punção de veias em embalagem individual e rígida 
assegura a integridade do material antes e após o 
uso, evitando danos ao produto e garantindo total 
segurança no manuseio nas mais diversas condições 
de uso. Catéter periférico sobre agulha, utilizado 
para administração de drogas intravenosas. Pode ser 
utilizado como agulha para angiografia.   O canhão 
anatômico da agulha deve possuir formato 
diferenciado, facilitando a manipulação do produto e 
dando maior firmeza no momento da punção. Deve 
possuir agulha de parede fina e ponta oblíqua que 
permita uma fácil punção, sem traumas, deve possuir 
filtro hidrofóbico que oferece proteção ao paciente e 
ao profissional e evita a perda de sangue.O material 
dever ser radiopaco, possibilitando a visualização em 
raio X. 

1,40 1,4000       7.000,00  
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20 5000 UNIDADE 

Cateter intravenoso com  agulha n. 22. Utilizado para 
punção de veias em embalagem individual e rígida 
assegura a integridade do material antes e após o 
uso, evitando danos ao produto e garantindo total 
segurança no manuseio nas mais diversas condições 
de uso. Catéter periférico sobre agulha, utilizado 
para administração de drogas intravenosas. Pode ser 
utilizado como agulha para angiografia.   O canhão 
anatômico da agulha deve possuir formato 
diferenciado, facilitando a manipulação do produto e 
dando maior firmeza no momento da punção. Deve 
possuir agulha de parede fina e ponta oblíqua que 
permita uma fácil punção, sem traumas, deve possuir 
filtro hidrofóbico que oferece proteção ao paciente e 
ao profissional e evita a perda de sangue.O material 
dever ser radiopaco, possibilitando a visualização em 
raio X. 

1,40 1,4000       7.000,00  

21 2500 UNIDADE 

Cateter intravenoso com  agulha n. 20. Utilizado para 
punção de veias em embalagem individual e rígida 
assegura a integridade do material antes e após o 
uso, evitando danos ao produto e garantindo total 
segurança no manuseio nas mais diversas condições 
de uso. Catéter periférico sobre agulha, utilizado 
para administração de drogas intravenosas. Pode ser 
utilizado como agulha para angiografia.   O canhão 
anatômico da agulha deve possuir formato 
diferenciado, facilitando a manipulação do produto e 
dando maior firmeza no momento da punção. Deve 
possuir agulha de parede fina e ponta oblíqua que 
permita uma fácil punção, sem traumas, deve possuir 
filtro hidrofóbico que oferece proteção ao paciente e 
ao profissional e evita a perda de sangue.O material 
dever ser radiopaco, possibilitando a visualização em 
raio X. 

1,40 1,4000       3.500,00  

22 1000 UNIDADE 

Cateter intravenoso com  agulha n. 18. Utilizado para 
punção de veias em embalagem individual e rígida 
assegura a integridade do material antes e após o 
uso, evitando danos ao produto e garantindo total 
segurança no manuseio nas mais diversas condições 
de uso. Catéter periférico sobre agulha, utilizado 
para administração de drogas intravenosas. Pode ser 
utilizado como agulha para angiografia.   O canhão 
anatômico da agulha deve possuir formato 
diferenciado, facilitando a manipulação do produto e 
dando maior firmeza no momento da punção. Deve 
possuir agulha de parede fina e ponta oblíqua que 
permita uma fácil punção, sem traumas, deve possuir 
filtro hidrofóbico que oferece proteção ao paciente e 
ao profissional e evita a perda de sangue.O material 
dever ser radiopaco, possibilitando a visualização em 
raio X. 

1,40 1,4000       1.400,00  
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23 800 PACOTE 

Atadura Crepom 12cmx1,8m. Confeccionadas em 
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que 
confere alta resistência, com densidade de 13 
fios/cm², possuindo bastante elasticidade no sentido 
longitudinal. Esterilização: Podem ser esterilizadas 
em autoclave. PACOTE COM 12 UNIDADES 

14,00 14,0000     11.200,00  

24 700 PACOTE 

Atadura Crepom 15cmx1,8m. Confeccionadas em 
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que 
confere alta resistência, com densidade de 13 
fios/cm², possuindo bastante elasticidade no sentido 
longitudinal. Esterilização: Podem ser esterilizadas 
em autoclave. PACOTE COM 12 UNIDADES 

17,00 15,3000     10.710,00  

25 200 PACOTE 

Algodão hidrófilo comum. Não estéril; 
* 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; 
* Cor: Branco; 
* Peso: 500g; 
* Dermatologicamente testado. 16,80 19,9000       3.980,00  

26 300 PACOTE 

Algodão ortopédico. Confeccionado a partir de fibras 
100% algodão cru, transformada em rolo de manta 
uniforme. (Largura: 15cm x 1,0m). PACOTE COM 12 
UNIDADES 

13,30 16,8200       5.046,00  

27 1000 PACOTE 

Coletor universal. Com capacidade 80 ml. Deve 
possuir vedação hermética; Boca larga; Rosqueável; 
Com tampa branca; Disponível com pazinha. Em 
embalagem estéril. 1,30 0,7500          750,00  

28 1000 UNIDADE 

Coletor de urina sistema fechado. Estéril; 
• Fabricada em PVC; 
• Possui tubo extensor transparente e flexível, clamp 
corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de coleta de 
amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e 
suporte para fixação; 
• Disponível no tamanho 2.000 ml (2 lts); 
• Atóxico e Apirogênico; 

6,16 7,0000       7.000,00  
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29 2500 UNIDADE 

Scalp Intravenoso tamanho 23 
Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha 
até o momento do uso. 
• Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a 
“empunhadura” durante a punção e a estabilização 
do dispositivo durante o tempo de permanência na 
veia. 
• Tubo vinílico transparente, 
• Atóxico e apirogênico: Permite a visualização do 
refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, 
reduzindo o contato com o sangue. 
• Conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores: 
• Proporciona segura conexão com o equipo e 
permite a identificação do calibre de acordo com a 
cor do conector. 
• Paredes finas: Aumenta o fluxo interno. 

0,35 0,4000       1.000,00  

30 2500 UNIDADE 

Scalp Intravenoso tamanho 21 
Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha 
até o momento do uso. 
• Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a 
“empunhadura” durante a punção e a estabilização 
do dispositivo durante o tempo de permanência na 
veia. 
• Tubo vinílico transparente, 
• Atóxico e apirogênico: Permite a visualização do 
refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, 
reduzindo o contato com o sangue. 
• Conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores: 
• Proporciona segura conexão com o equipo e 
permite a identificação do calibre de acordo com a 
cor do conector. 
• Paredes finas: Aumenta o fluxo interno. 

0,35 0,4000       1.000,00  
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31 50 CAIXA 

Agulha hipodérmica 13X4,5, indicada para acesso 
intramuscular, intravascular, infusão de 
medicamentos e extração de sangue. 
Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, 
apirogênica e descartável. 
Cânula com paredes finas e bisel trifacetado.. 
Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico 
e laminado de polipropileno com abertura em pétala. 
Esterilizada em oxido de etileno. Caixa com 100 
unidades. 12,00 15,7300          786,50  

32 50 CAIXA 

Agulha hipodérmica 20x5,5, indicada para acesso 
intramuscular, intravascular, infusão de 
medicamentos e extração de sangue. 
Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, 
apirogênica e descartável. 
Cânula com paredes finas e bisel trifacetado.. 
Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico 
e laminado de polipropileno com abertura em pétala. 
Esterilizada em oxido de etileno. Caixa com 100 
unidades 

12,00 14,3600          718,00  

33 100 CAIXA 

Agulha hipodérmica 25X7 indicada para acesso 
intramuscular, intravascular, infusão de 
medicamentos e extração de sangue. 
Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, 
apirogênica e descartável. 
Cânula com paredes finas e bisel trifacetado.. 
Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico 
e laminado de polipropileno com abertura em pétala. 
Esterilizada em oxido de etileno. Caixa com 100 
unidades. 

12,00 13,6000       1.360,00  
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34 100 CAIXA 

Agulha hipodérmica 25X8 indicada para acesso 
intramuscular, intravascular, infusão de 
medicamentos e extração de sangue. 
Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, 
apirogênica e descartável. 
Cânula com paredes finas e bisel trifacetado.. 
Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico 
e laminado de polipropileno com abertura em pétala. 
Esterilizada em oxido de etileno. Caixa com 100 
unidades. 

10,00 14,9600       1.496,00  

35 300 UNIDADE 

Bolsa para hemotransfusão. Bolsa p/ coleta de 
sangue 450 ml, com agulha retratil, contém solução 
de CPDA-1. 0 16,1300       4.839,00  

36 300 UNIDADE 

Equipo Para Transfusão Sanguinea Com Camara 
Dupla. Lanceta perfurante para conexão ao 
recipiente sangue. 
- Câmara dupla flexível sendo a primeira dotada de 
filtro de sangue para retenção de coágulos, e a 
segunda para visualização e controle de 
gotejamento. 
- Extensão em PVC 
- Controlador de fluxo ( gotejamento ) tipo pinça 
rolete. 
- Conexão luer para dispositivo de acesso venoso. 

4,20 7,6200       2.286,00  

37 100 PACOTE 

Compressa campo cirúrgico 45CMX50CM. PACOTE 
COM 50 UNIDADES não estéril. 
- 4 camadas com cadarço; 
- 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; 
- Tamanho: 45 cm X 50cm 

120,00 107,5600     10.756,00  

38 200 UNIDADE 

Escova para degermação. Conjunto escova/esponja 
plástica com dupla face, embebida em solução 
degermante com 22ml de digluconato de clorexidina 
2% e tensoativo. Dupla Face. 3,80 4,0400          808,00  

39 200 PACOTE 

Propé sapatilha descartável. Confeccionados com o 
não-tecido (tnt) em 100% polipropileno. Tem nas 
suas bordas um elástico especial formado por 
poliéster e poliamida. Em tamanhos ajustáveis.aos 
vários tamanhos de pés. PACOTE COM 100 
UNIDADES 

21,00 22,0000       4.400,00  
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40 300 UNIDADE 

MICROPORE. Fita hipoalergênica indicada 
principalmente para peles sensíveis e frágeis. 
Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose. 
Tamanho 50mm X 10 metros. 5,50 8,2100       2.463,00  

41 1000 UNIDADE 

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. 
Composto de tecido 100% Algodão, com resina 
acrílica impermeabilizante. 
Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha 
natural, fácil de rasgar e de excelente flexibilidade. 
Indicado para diversos usos, como a fixação de 
curativos e ataduras ESPECIFICAÇÕES 
•Tamanho: 10(centímetros)x 4,5(metros); Cor: 
Branco 
Tecido 100% Algodão; Produto não estéril; 
Esparadrapo Impermeável 

16,00 17,0000     17.000,00  

42 500 CAIXA 

Luva para procedimento não cirúrgico, material látex 
natural íntegro e uniforme, tamanho PEQUENO, 
características adicionais lubrificada com pó 
bioabsorvível, descartável, apresentação Atóxica, 
tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo 
formato anatômico, finalidade resistente à tração. 
Caixa com 50 pares 

35,00 38,4100     19.205,00  

43 300 CAIXA 

Luva para procedimento não cirúrgico, material látex 
natural íntegro e uniforme, tamanho MÉDIO, 
características adicionais lubrificada com pó 
bioabsorvível, descartável, apresentação Atóxica, 
tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo 
formato anatômico, finalidade resistente à tração. 
Caixa com 50 pares 

35,00 38,4100     11.523,00  

44 200 CAIXA 

Luva para procedimento não cirúrgico, material látex 
natural íntegro e uniforme, tamanho Grande, 
características adicionais lubrificada com pó 
bioabsorvível, descartável, apresentação Atóxica, 
tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo 
formato anatômico, finalidade resistente à tração. 
Tamanho 
GRANDE. Caixa com 50 pares 

35,00 40,0000       8.000,00  
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45 1000 PAR 

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 6,0 
características adicionais comprimento mínimo de 
28cm, apresentação lubrificada c/ pó 
bioabsorvível,atóxica, tipo uso descartável, formato 
anatômico, embalagem conforme norma abnt c/ 
abertura asséptica 2,90 2,8600       2.860,00  

46 1000 PAR 

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 6,5 
características adicionais comprimento mínimo de 
28cm, apresentação lubrificada c/ pó 
bioabsorvível,atóxica, tipo uso descartável, formato 
anatômico, embalagem conforme norma abnt c/ 
abertura asséptica 2,90 2,6000       2.600,00  

47 1000 PAR 

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 7, 
características adicionais comprimento mínimo de 
28cm, apresentação lubrificada c/ pó 
bioabsorvível,atóxica, tipo uso descartável, formato 
anatômico, embalagem conforme norma abnt c/ 
abertura asséptica 2,90 2,6000       2.600,00  

48 1000 PAR 

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 7,5, 
esterilidade estéril, características adicionais 
comprimento mínimo de 28cm, apresentação 
lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso 
descartável, formato anatômico, aplicação 
antiderrapante, embalagem conforme norma ABNT 
c/ abertura asséptica 

2,90 2,6000       2.600,00  

49 3000 UNIDADE 

EQUIPO MACROGOTAS. 
Aplicação infusões curta duração, material pvc 
cristal, cor injetor lateral ´y´ autocicatrizante, tipo uso 
filtro partículas, macrogotas, características 
adicionais c/controle fluxo venoso, fluxo ml/h em pvc 
atóxico, transmitância conector luer lock, esterilidade 
atóxico, apirogênico, descartável e estéril. 

1,89 2,1000       6.300,00  



 
 

 
 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO ¨MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA¨ 

TERESINA – PI, BAIRRO ININGA – CEP 64049-550 
CNPJ: 07.501.328/0001-30 

FONE: +55 86 3237-1379 
 www.fadex.org.br 

 

50 500 UNIDADE 

EQUIPO MICROGOTAS 
Equipo micro gotas de infusão por gravidade 
indicado para infusão de líquidos do tipo 
soro/medicamentos para o interior de pacientes, e 
introduzi-los com a ajuda de periféricos como 
cateteres, agulhas ou scalps. Pinça perfurante em 
PVC com tampa protetora, câmara de gotejamento 
flexível, entrada de ar filtrado. Tubo em PVC com 
150cm, transparente e flexível, controlador de fluxo 
tipo pinça rolete, injetor lateral em Y; conexão tipo 
luer. Embalados individualmente em papel grau 
cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável 
ou em embalagens plástica;Atóxicos, apirogênicos e 
descartáveis;Esterilizados em Óxido de Etileno. 

2,03 2,5000       1.250,00  

51 2500 PACOTE 

COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL. 
Compressa de Gaze Hidrofila; Em Fios de Algodao 
Puro e Branco; Sem Falhas Ou Fiapos Soltos 13 
Fios Por Cm Quadrado; Dobras Uniformes e 
Perfeitas Variando de 8 Dobras,sem Filamento 
Radiopaco; Medindo 7,5 x 7,5 Cm; Com Formato 
Quadrado; Nao Esteril; Embalado Plastico Atoxico. 
PACOTE COM 500 UNIDADES 

16,00 37,8000     94.500,00  

52 200 CAIXA 

MÁSCARA DESCARTAVEL 
Máscara descartável para cirurgia, confeccionada em 
três camadas, sendo duas externas em não tecido 
de cor branca, atóxico, hipoalergênico, inodoro, com 
tratamento repelente aos agentes líqüidos e uma 
camada de filtro meltblown. Modelo retangular, com 
pregas longitudinais, dispositivo de ajuste nasal, 
laterais de comprimento adequado em elástico para 
fixação, gramatura total de 80gr/m2. 
CAIXA COM 50 UNIDADES 

21,00 21,0000       4.200,00  

53 100 PACOTE 

Touca cirurgica, hospitalar, material: nao tecido base 
rayon, cor: n/a, caracteristica confeccao: elastico, 
gramatura 25 a 30, diametro aproximado 28cm, 
descartavel. PACOTE COM 100 UNIDADES 

19,00 19,0000       1.900,00  
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54 150 LITRO 

O Gel Condutor Incolor para Ultrassom,– 
Embalagem 1 litro - para realização do contato 
entre a pele e o equipamento, com o objetivo de 
acoplar corretamente eletrodos e cabeçotes e ainda 
realizar a condução da energia aplicada. Composto 
por Polímero Carboxivinílico, Imidazolidil uréia, Metil 
parabeno, 2 amino, 2 metil, 1 propanol (AMP) e Água 
deionizada, possui o Ph neutro que varia de 6,5 a 
7,0. 

10,00 10,0000       1.500,00  

55 10 CAIXA 

A TORNEIRA DESCARTÁVEL DE 3 VIAS é utilizada 
para conexão de acesso intravenoso para 
monitoração invasiva de pressão e administração de 
líquido, fármacos e retirada de amostras. Produto 
estéril, esterilizado a óxido de etileno ou raio gama, 
fabricada em polietileno e policarbonato. CAIXA 
COM 100 UNIDADES. 

110,00 136,3600       1.363,60  

56 50 CAIXA 

Agulha Vacutainer 
Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, 
medindo 25X8. 
Canhão de cor verde com bisel trifacetado, 
siliconizada, esterilizada a Óxido de Etileno. 
Embalagem unitária em plástico com lacre de 
segurança em papel, contendo um calibre da agulha. 
CAIXA COM 100 UNIDADES 

0 45,1400       2.257,00  

57 5000 UNIDADE 

Tubo para coleta de sangue à Vácuo 
Desenvolvido para a coleta de sangue venoso em 
sistema à vácuo, possibilitando a coleta de várias 
amostras com apenas uma venopunção. Indicados 
para coletar, transportar e processar o sangue, para 
obtenção de amostras de soro, plasma ou sangue 
total em laboratórios clínicos. 
Estéril; 
•Fabricado em Politereftalato de etileno (PET); 
•Tampa de borracha: Borracha de Bromobutil; 
•Tampa protetora: LDPE (Polietileno de baixa 
densidade); 
• Descartável e de uso único. Tampa Roxa. Volume 2 
ml 
Paredes do tubo jateadas com EDTA. 

3,30 0,8400       4.200,00  
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58 5000 UNIDADE 

Tubo para coleta de sangue à Vácuo 
Desenvolvido para a coleta de sangue venoso em 
sistema à vácuo, possibilitando a coleta de várias 
amostras com apenas uma venopunção. Indicados 
para coletar, transportar e processar o sangue, para 
obtenção de amostras de soro, plasma ou sangue 
total em laboratórios clínicos. 
Estéril; 
•Fabricado em Politereftalato de etileno (PET); 
•Tampa de borracha: Borracha de Bromobutil; 
•Tampa protetora: LDPE (Polietileno de baixa 
densidade); 
• Descartável e de uso único. 
Tampa Roxa. Volume 0,5 ml. Paredes do tubo 
jateadas com EDTA. 

3,30 1,5200       7.600,00  

59 5000 UNIDADE 

Tubo para coleta de sangue à Vácuo 
Desenvolvido para a coleta de sangue venoso em 
sistema à vácuo, possibilitando a coleta de várias 
amostras com apenas uma venopunção. Indicados 
para coletar, transportar e processar o sangue, para 
obtenção de amostras de soro, plasma ou sangue 
total em laboratórios clínicos. 
Estéril; 
•Fabricado em Politereftalato de etileno (PET); 
•Tampa de borracha: Borracha de Bromobutil; 
•Tampa protetora: LDPE (Polietileno de baixa 
densidade); 
• Descartável e de uso único. 
Tampa Vermelha. Volume 4 ml. Tubo com ativador 
de coágulo. 

2,90 0,8600       4.300,00  

60 50 CAIXA 

Lâmina bisturi, material aço inoxidável, tamanho nº 
24, tipo descartável, esterilidade estéril. 
Características adicionais afiada e polida, 
embalagem individual. CAIXA COM 100 UNIDADES 

45,00 47,1700       2.358,50  

61 20000 UNIDADE 

Lamina para tricotomia. 
Raspagem de pelos perante ferimentos, para evitar 
infecção. Também usada como lâmina de barbear 

5,20 2,5000     50.000,00  

62 500 UNIDADE 

APARELHO DE BARBEAR EM METAL 
REUTILIZÁVEL. Em inox. 1,30 5,3000       2.650,00  
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63 1000 UNIDADE 

Caixa Coletora de Material Perfuro-cortante. 
Capacidade 13 litros 
Devem ser fabricados dentro das normas atuais da 
NBR 13853 o que garante total proteção contra 
perfurações e vazamentos de fluidos contaminados. 
De fácil montagem, possui bocal aberto para facilitar 
o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e 
fechar tampa. 
Deve acompanhar com saco plástico de dupla 
função: para o transporte do coletor antes da 
montagem e para revestimento interno do coletor. O 
saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a 
bandeja, devem formar um espesso conjunto de 
revestimento interno, evitando perfurações e 
vazamentos. A trava e a contra-trava de segurança 
deve garantir que, após o fechamento do coletor , a 
tampa não se abra durante o transporte. 
Deve ser utilizado para desprezar todo material que 
corta ou perfura, como agulhas, lancetas, vidros em 
geral, låminas de bisturi, ampolas, cateter, etc; 
- Alça dupla para transporte; 
- Contra-trava de segurança; 
Garantia contra defeitos de fabricação. Tamanho: 
13,0L; 
Capacidade útil: 10,0L; Produto de uso único; 
Garantia: 03 meses contra defeitos de fabricação 

8,20 10,0300     10.030,00  

64 1000 UNIDADE 

Adaptador PRN- dispositivo luer de acesso fechado 
intravenoso, plug adaptador, macho, sistema 
fechado, autovedante, dispensa uso de agulhas, 
possibilita diversas conexões, sem espaço morto, 
corpo transparente, superfície lisa e côncava, 
compatível com os padrões luerlok e luer slip. todo o 
conjunto deve ser esterilizado em óxido de etileno, 
embalado individualmente em papel grau cirúrgico 
com abertura em pétala, contendo dados de 
identificação, procedência, tipo de esterilização, nº 
do lote, data de fabricação, validade do produto e 
registro no ministério da saúde / anvisa. produto 
apirogênico e estéril, de uso único. 

0 3,8400       3.840,00  
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65 100 UNIDADE 

Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, 
tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes 
finas e lisas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas, balão piloto transparente com paredes 
finas para selagem efetiva, identificação do tamanho 
do tubo e numero do lote impressos, válvula de 
segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, 
tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa 
pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado 
em oxido de etileno, embalagem individual. Tamanho 
2,0. 

5,20 8,1000          810,00  

66 100 UNIDADE 

Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, 
tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes 
finas e lisas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas, balão piloto transparente com paredes 
finas para selagem efetiva, identificação do tamanho 
do tubo e numero do lote impressos, válvula de 
segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, 
tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa 
pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado 
em oxido de etileno, embalagem individual. Tamanho 
2,5. 

5,20 7,5000          750,00  

67 100 UNIDADE 

Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, 
tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes 
finas e lisas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas, balão piloto transparente com paredes 
finas para selagem efetiva, identificação do tamanho 
do tubo e numero do lote impressos, válvula de 
segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, 
tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa 
pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado 
em oxido de etileno, embalagem individual. Tamanho 
3,0. 

5,20 7,5000          750,00  
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68 100 UNIDADE 

Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, 
tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes 
finas e lisas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas, balão piloto transparente com paredes 
finas para selagem efetiva, identificação do tamanho 
do tubo e numero do lote impressos, válvula de 
segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, 
tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa 
pressão, atraumática, olho de 
Murphy, esterilizado em oxido de etileno, embalagem 
individual. Tamanho 3,5 

5,20 7,5000          750,00  

69 50 UNIDADE 

Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, 
tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes 
finas e lisas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas, balão piloto transparente com paredes 
finas para selagem efetiva, identificação do tamanho 
do tubo e numero do lote impressos, válvula de 
segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, 
tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa 
pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado 
em oxido de etileno, embalagem individual. Tamanho 
4,0. 

5,20 7,5000          375,00  

70 50 UNIDADE 

Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, 
tubo com curvatura anatômica, translúcido, 
radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes 
finas e lisas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas, balão piloto transparente com paredes 
finas para selagem efetiva, identificação do tamanho 
do tubo e numero do lote impressos, válvula de 
segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, 
tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa 
pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado 
em oxido de etileno, embalagem individual. Tamanho 
4,5. 

5,20 7,5000          375,00  
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71 100 UNIDADE 

Agulha Tuohy Epidural/Peridural 20G x 2" (50 x 9). 
Possui também ponta curva em 45° e conector luer 
lock transparente para melhor visualização da 
infusão. 20G x 2" (50 x 9) 
Cor do Canhão: Amarelo 
Embalada individualmente e esterilizada em Óxido 
de Etileno. 

0 31,9500       3.195,00  

72 100 UNIDADE 

Agulha Tuohy Epidural/Peridural 20G x 3 1/2" (90 x 
9). 20G x 3 1/2" (90 x 9) Cor do Canhão: Amarelo 
Embalada individualmente e esterilizada em Óxido 
de Etileno 0 31,9500       3.195,00  

73 100 UNIDADE 

AGULHA PERIDURAL TUOHY 22G X 2, 22 G X 2” 
50 X 07                                                             Cor 
do Canhão: Preto 
Embalada individualmente e esterilizada em Óxido 
de Etileno 

0 34,4800       3.448,00  

74 20 UNIDADE 

BALÃO DE REINALAÇÃO PARA ANESTESIA.  
Balão de Silicone para anestesia. (Autoclavável) 
Capacidade: 500ml. 299,06 182,7000       3.654,00  

75 10 UNIDADE 

BALÃO DE REINALAÇÃO PARA ANESTESIA.  
Balão de Silicone para anestesia. (Autoclavável) 
Capacidade: 1 litro. 299,06 203,0000       2.030,00  

76 10 UNIDADE 

BALÃO DE REINALAÇÃO PARA ANESTESIA.  
Balão de Silicone para anestesia. (Autoclavável) 
Capacidade: 2 litros. 299,06 203,0000       2.030,00  

77 10 UNIDADE 

BALÃO DE REINALAÇÃO PARA ANESTESIA.  
Balão de Silicone para anestesia. (Autoclavável) 
Capacidade:3 litros. 299,06 181,8000       1.818,00  

78 10 UNIDADE 

BALÃO DE REINALAÇÃO PARA ANESTESIA.  
Balão de Silicone para anestesia. (Autoclavável) 
Capacidade: 5 litros. 0 215,0000       2.150,00  

79 5 UNIDADE 

CIRCUITO RESPIRATÓRIO PEDIÁTRICO. 
Composto por 2 Traquéias de PVC atóxico 
transparente medindo 12MMx1000MM 
1 Conector de 3 vias 
2 Intermediários de 15MMx14MM 2 Intermediários de 
22MMx14MM 

0 839,2500       4.196,25  
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80 50 ROLO 

Malha Tubular Ortopédica 4 CM X 25 M; Em Fibra 
Sintética, 100% Poliester, Hidrofóbico, 
Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade 
Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada 
Individualmente; Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 
anos. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de 
fabricação e validade, nome do responsável técnico, 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa. 

14,74 15,7200          786,00  

81 50 ROLO 

Malha Tubular Ortopédica 06 CM X 25 M; Em Fibra 
Sintética, 100% Poliester, Hidrofóbico, 
Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade 
Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada 
Individualmente; Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 
anos. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de 
fabricação e validade, nome do responsável técnico, 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa. 

18,65 18,7975          940,00  

82 50 ROLO 

Malha Tubular Ortopédica 08 CM X 25 M; Em Fibra 
Sintética, 100% Poliester, Hidrofóbico, 
Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade 
Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada 
Individualmente; Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 
anos. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de 
fabricação e validade, nome do responsável técnico, 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa. 

22,84 22,8575       1.143,00  

  

  
  

VALOR TOTAL: R$ 449.863,85 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E 

SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) 

  

  

R$ 449.863,85 
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