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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 103/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022 

TIPO DE JULGAMENTO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
 

Data Realização: 22/09/2022 

 

Horário Sessão: 08h:00min 

 

Local: Sitio Eletrônico do https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ 

 

OBJETO 
 

SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR / AMBULATORIAL, 

INSTRUMENTAL INSUMOS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS 

UNIDADES DA REDE DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA E REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E SERINGAS E 

AGULHAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJAS 

ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO 

PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 103/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022 

TIPO DE JULGAMENTO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
 

Data Realização: 22/09/2022 

 

Horário Sessão: 08h00min 

 

Local: Sitio Eletrônico do https://www.portaldecompraspublicas.com.br/  

 

DO OBJETO 
 

SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR / AMBULATORIAL, 

INSTRUMENTAL INSUMOS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS 

UNIDADES DA REDE DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA E REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E SERINGAS E 

AGULHAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJAS 

ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO 

PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. 

DO PREÂMBULO 
 

O Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, por meio de seu Pregoeiro o 

Sr. Glauciano Siqueira de Araújo, nomeado pela Portaria nº 011/2022, expedida pelo Prefeito 

Municipal Sr. Rossano de Oliveira, no uso de suas atribuições, torna público, para o conhecimento 
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dos interessados, que o pregoeiro e a equipe de apoio, se reunirão com a finalidade de receber 

propostas e documentos de habilitação, objetivando a SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-

HOSPITALAR / AMBULATORIAL, INSTRUMENTAL INSUMOS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO 

DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA REDE DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA E REDE DE ATENÇÃO 

BÁSICA E SERINGAS E AGULHAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, cujas 

especificações detalhadas encontram-se no Anexo I acompanhando o Edital de Licitação através da 

presente licitação, modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço  por item, conforme SRP – 

Sistema de Registro de Preço, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/02 de 17 de julho de 2002 

e do Decreto Municipal nº 1.936/2017, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, 

alterações posteriores, bem como, a Lei Complementar nº 123/06, Lei Federal nº 10.024/2019, 

Decreto Municipal nº 2.747/2022 e demais legislação complementar vigente e pertinente à matéria, 

mediante atendimento das cláusulas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos como 

segue: 

1 – DO OBJETO 
 

1.1 - A presente licitação tem por objeto a SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS 

VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA 

E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL 

MÉDICO-HOSPITALAR / AMBULATORIAL, INSTRUMENTAL INSUMOS E SUPRIMENTOS PARA 
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MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA REDE DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA E REDE 

DE ATENÇÃO BÁSICA E SERINGAS E AGULHAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO 

DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. 

1.2 - As descrições detalhadas do Fornecimento a ser contratado contendo as 

especificações do fornecimento / aquisição, a ser firmada esta detalhada no Anexo I - Termo de 

Referência, devendo a licitante observar atentamente quando elaborar sua proposta.  

1.3 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 

convocatório e anexos, que dele faz parte integrante.  

1.4 - A documentação contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 

recebidos no endereço eletrônico do portal https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ , na 

sessão pública de processamento de pregão, após o credenciamento dos interessados que se 

apresentarem para participação do certame.  

1.5 - O fornecimento do objeto, caracterizado pelo fornecimento / aquisição/ 

prestação de serviço / locação, a ser contratado deverá ser fornecido no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, imediatamente após a assinatura do IC - Instrumento Contratual, AF - Autorização de 

Faturamento ou Nota de Empenho. 

2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
  

2.1 - Poderão participar deste pregão as empresas interessadas do ramo de 

atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências de 

credenciamento e de habilitação.  

2.2 – Estará impedido de participar a empresa que: 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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 a) Esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública;  

b) Estiver inadimplente com a Prefeitura Municipal de Coqueiral/MG;  

c) Tiver registrado no seu contrato social atividade incompatível com o objeto 

deste Pregão. 

 d) Empresas que estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, na forma do inciso III, 

do art. 87, da Lei 8.666/93; 

 e) Empresas que tenham sido penalizadas por prática de qualquer dos atos 

previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02. 

3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular 

COM FIRMA RECONHECIDA, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 

preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que 

comprove os poderes do mandante para a outorga, os quais serão apresentados. 

 c) Tratando-se de Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, apresentar a 

declaração da Junta Comercial da Sede da Licitante, sobre o enquadramento em Regime de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fazer uso de seus direitos.  

3.2 – O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá 

formular as ofertas verbais da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, 
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os termos de sua proposta escrita. Outrossim, o licitante não poderá praticar qualquer ato na sessão 

de realização do certame, como a interposição de recursos.  

3.3 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto.  

3.4 – O Credenciamento se dará no início da sessão pelo Pregoeiro, desde que 

preenchido os requisitos do item 3, bem como das alíneas “a” ou “b”, do subitem 4.1.  

3.5 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, 

sendo que cada um deles poderá representar apenas um credenciado. 

 3.6 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 

aceitação dos fatos ocorridos durante a mesma.  

 3.7 – Os licitantes deverão apresentar, declaração dando ciência de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação, bem como a ciência e vinculação a todos os termos da 

presente licitação, como condição para a participação no presente processo, conforme disposto no 

inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, de acordo com o modelo do Anexo II.  

4 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 

4.1 - A PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

deverão ser apresentados no dia, hora e sitio eletrônico designado para a realização do Pregão 

Eletrônico, quando assim solicitado pelo Pregoeiro,  

4.2 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida 

em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, 

borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 

procurador.  

4.3 – A falta de rubrica, data e assinatura na proposta somente poderá ser suprida 

por representante da proponente, com poderes para tal fim.  
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4.4 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada 

do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  

4.5 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  

4.6 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes.  

4.7 - Eventuais erros de valores apresentados na proposta do licitante NÃO SERÃO 

ALTERADOS ou EXCLUÍDOS, devendo o licitante honrar com a proposta apresentada, tomando como 

corretos os preços UNITÁRIOS.  

4.8 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 

com observância dos seguintes critérios:  

a) Seleção da proposta de menor preço por item e das demais com preços até 10% 

(dez por cento) superior àquela;  

b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até no máximo de 

03 (três), ou conforme decidir o pregoeiro. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 

propostas empatadas, independentemente do número de participantes.  

c) A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento 

e integral concordância com as cláusulas e condições deste procedimento licitatório e total sujeição 

à legislação pertinente. 

 d) Na descrição que constar alguma palavra que caracterize “marca” esta deverá 

ser utilizada apenas como referência.  

 



 

10 
 

5 – DAS PROPOSTAS 
 

5.1 - A proposta de preços será apresentada preenchida por meio mecânico, em 

português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas (sob pena de desclassificação do item onde estes 

se apresentarem), assinada e identificada com a razão social da licitante, observando as 

especificações de acordo com o objeto, conforme modelo da proposta comercial – Anexo IV, itens 

1.1 e 1.2, contendo os seguintes requisitos:  

5.1.1 – TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com o objeto licitado, 

discriminados em moeda corrente nacional, limitados a 02 (duas) casas decimais para os centavos;  

5.1.2 - Inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas 

com tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), frete, obrigações 

sociais, trabalhistas, fiscais, translado de suporte técnico caso necessário suporte no local (in loco), 

encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;  

5.1.3 - Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da sessão deste certame;  

5.1.4 - O objeto ofertado deverá ser de acordo com edital em especial ao Anexo I 

– Termo de Referência e atender aos padrões exigidos na legislação vigente.  

5.2 - Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em 

desconformidade com este edital, bem como com preço superestimado ou inexequível.  

5.3 - Declarar expressamente que:  

5.3.1 - Concorda com o prazo de entrega do objeto licitado, conforme edital;  

5.3.2 - Concorda com o prazo de pagamento do objeto licitado;  

5.3.3 - Assumirá inteira responsabilidade pelo efetivo fornecimento da 

contratação a ser firmada conforme do objeto licitado e efetuará de acordo com as especificações 

e instruções deste Edital e seus anexos, estando adequado à legislação vigente.  
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5.4 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto.  

5.5 - Caso os prazos estabelecidos neste Edital não estejam expressamente 

indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos de forma tácita, para efeitos 

de julgamento.  

5.6 - Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de natureza formal, desde que 

não comprometam o interesse público e da Administração.  

5.7 - Não serão aceitos, em hipótese alguma, vantagens não previstas neste Edital.  

5.8 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

5.9 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e 

exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento.  

5.10 - As especificações não poderão ser alteradas, sob pena de desclassificação; 

5.11 - O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com 

precisão de duas casas decimais. 

6 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

6.1 – Após o julgamento da etapa de lances, o Pregoeiro efetuará o julgamento 

das propostas de preços, que poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que 

tenha apresentado o lance de MENOR PREÇO POR ITEM NO JULGAMENTO ABERTO, para que seja 

obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua aceitação.  

6.2 – Após análise e aceitação da proposta, o Pregoeiro anunciará a licitante 

vencedora imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública eletrônica ou, 

quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do valor.  
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6.3 – Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito, ou se a 

licitante vencedora desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo a sua habilitação, na ordem de 

classificação, segundo o critério de MENOR PREÇO POR ITEM NO JULGAMENTO ABERTO e assim 

sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.  

6.4 – Ocorrendo a hipótese anterior, o Pregoeiro poderá ainda negociar com a 

licitante, no sentido de se obter preço melhor.  

7 – DA HABILITAÇÃO 
 

7 - Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar os seguintes 

documentos:  

I - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.  

II - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.  

7.1 – DA HABILITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 7.1.1 - Atestado fornecido por pessoa de direito público ou privado, comprovando 

que a empresa licitante já tenha fornecido o material objeto desse edital. 

 7.1.2 - O(s) atestado(s) ou certidão(es) referidos no item anterior deverão estar 

acompanhados dos respectivos instrumentos administrativos ou privados.  

7.1.3 - Alvará sanitário ou licença sanitária da empresa licitante expedidos pelo 

serviço de vigilância federal, estadual ou municipal.  

7.1.4 - AFE Autorização de Funcionamento, junto a ANVISA – Agência Nacional 

Vigilância Sanitária. 
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7.2 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA  
 

7.2 - Registro Comercial no caso de empresa individual; Ato Constitutivo; Estatuto 

ou Contrato Social em vigor (entende-se como em vigor a apresentação do documento em sua 

primeira versão, com todas as suas alterações posteriores, caso tenha havido, ou sua versão 

consolidada), devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador e no caso de 

sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores. 

7.3 – DA REGULARIDADE FISCAL  
 

7.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 

da Fazenda (CNPJ);  

7.3.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede 

da licitante (Inscrição Estadual); 

 7.3.3 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede 

da licitante (Alvará de Funcionamento e este será validado com a apresentação do documento do 

item 7 e subitem 7.3.4.3);  

7.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, 

do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente (Distrito Federal ou Territórios), na forma da 

lei, compreendendo os seguintes documentos:  

7.3.4.1 - Certidão de Regularidade de Tributos Federais: RFB - Receita Federal do 

Brasil / PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / INSS - PREVIDENCIÁRIA, administrados 

pela Secretaria da Receita Federal (CERTIDÃO CONJUNTA RFB);  

7.3.4.2 - Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Dívida Ativa do 

Estado (CND ESTADUAL);  

7.3.4.3 - Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal do município da sede 

da licitante (CND MUNICIPAL);  
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7.3.4.4 - CRF Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS (CND FGTS); 

7.3.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; 

7.4 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 
 

7.4 - Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo 

Tribunal de Justiça do Estado ou Cartório / Secretaria do distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja 

data de expedição não anteceda em mais de 90 (noventa) dias a data da apresentação das 

propostas;  

7.5 – DOS DEMAIS DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES 
 

        7.5.1 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pela representante 

legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

administração, conforme o Anexo VI.   

7.5.2 - No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da 

Lei Complementar n. 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade 

fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração do Anexo V.  

7.5.3 - Declaração (em papel timbrado da empresa) expressa firmada por seu 

representante legal do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal, 

conforme modelo do Anexo III;  

7.5.4 - Os documentos relacionados nas alíneas "7.5.1” a "7.5.3" deste subitem 

deverão constar “Documentos de Habilitação", deste Pregão. 
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7.6 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO JURÍDICA  
 

7.6.1 - Os prazos máximos de validade das Certidões de Quitação ou Regularidade, 

caso não constem nas mesmas, serão de 30 (trinta) dias a contar da data de emissão.  

7.6.2 - Os documentos necessários à habilitação que poderão ser apresentados 

em original, ou qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou ainda 

por servidor do Setor de Licitações, somente a vista dos originais.  

7.6.3 - O pregoeiro, por sua iniciativa, ou através de membro de sua equipe de 

apoio, poderá proceder à verificação da autenticidade de qualquer documento apresentado, 

através de consulta "ONLINE" a INTERNET, por ocasião da "documentação" do licitante vencedor.  

7.6.4 - A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos 

documentos apresentados, ensejará aplicação da penalidade de suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois 

anos, bem como declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

pelo prazo de até 02 (dois) anos, independentemente das medidas penais cabíveis.  

7.6.5 - As empresas licitantes estão obrigadas, no que diz respeito à habilitação no 

certame, a apresentar toda a documentação supracitada, comprovando sua regularidade perante 

os referidos órgãos, sendo que tais documentos deverão ser disponibilizados de forma eletrônica e 

em PDF.  

7.6.6 - Aquele que ensejar declaração falsa, inclusive documentos, ou que dela 

tenha conhecimento, nos termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, 

de Um a Cinco anos, se o documento é público, e reclusão de Um a Três anos, e Multa, se o 

documento é particular, independente da penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei Federal nº 

10.520/02. 
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8 – DA IMPUGNAÇÃO  
 

8.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão, 

qualquer interessado poderá solicitar esclarecimento, requerer providências ou impugnar o ato 

convocatório do PREGÃO, mediante requerimento fundamentado ao Pregoeiro, que caberá decidir 

sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

8.2 – Caso o questionamento altere o texto do Edital, que afete à documentação 

a ser apresentada ou a formulação da proposta, será designada nova data para a realização da 

sessão, através dos mesmos meios de publicação utilizados inicialmente.  

8.3 – A impugnação deverá ser protocolada no setor de protocolo, de acordo com 

o Art. 41 § 2º da Lei nº 8.666/93, aos cuidados do Pregoeiro.  

9 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

9.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que 

ofertar o TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, será declarada vencedora, sendo-lhe Adjudicado o Objeto 

do certame constante do Anexo I – Termo de Referência, deste edital.  

9.2 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro 

proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem 

a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e 

motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. Sendo homologado 

a posteriori. 

10 – DOS RECURSOS  
 

10.1 - Tendo o licitante manifestado, motivadamente, na sessão pública do 

pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das 

razões de recurso.  
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10.2 - Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, 

bem como, o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, 

manifestem-se sobre as razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do 

prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.  

10.3 - A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, 

na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos, mas não do 

provimento.  

10.4 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão 

ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro 

do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da subida do recurso, sob pena de responsabilidade 

daquele que houver dado causa à demora.  

10.5 - As razões de recurso deverão ser protocoladas, no prazo supra junto ao 

Setor de Licitações, sediado na Rua Minas Gerais, nº 62, Bairro vila Sônia, Coqueiral, Estado de Minas 

Gerais, nos dias úteis, no horário das 07h00min às 11h00min, e das 12h00min às 16h00min. Os 

autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de Licitações.  

10.6 - Não serão reconhecidos os recursos interpostos por fax, e-mail e aqueles 

com os respectivos prazos legais vencidos.  

10.7 - O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

 11 – DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO  
 

11.1 - O valor que propôs o licitante vencedor será fixo e irreajustável, ressalvado 

o disposto na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93, desde que devidamente 

comprovada tal situação.  

11.2 - O reajuste do presente contrato será com base no índice IPCA (Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo) ou outro índice oficial que eventualmente venha substituí-lo, na 
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hipótese de prorrogação, obedecendo o período mínimo de 06 (seis) meses, e somente do valor da 

hora. 

12 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DO CONTRATO 
 

12.1 - Homologado o julgamento, o licitante vencedor será convocado para assinar 

a Ata de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexos VII, no prazo de 05 (cinco) dias, 

a contar da data do recebimento da convocação, salvo motivo justificado e aceito pela 

Administração, podendo solicitar a prorrogação do prazo, uma única vez, e por igual período, 

conforme autoriza o parágrafo primeiro do art. 64 da Lei nº 8.666/93, sob pena de sujeitar-se às 

sanções previstas neste Edital.  

12.2 - Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o instrumento administrativo, 

o Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova 

negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a renovação da licitação independentemente 

da cominação prevista no art. 81, da Lei Federal n° 8.666/93 e disposições do edital.  

12.3 - O instrumento administrativo deverá ser assinado junto ao Setor de 

Licitações do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, ou outro lugar determinado quando 

se tratar de convênio, pelo representante legal da empresa ou pessoa legalmente autorizada através 

de procuração.  

12.4 - A Critério da administração o instrumento administrativo poderá ser 

substituído por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, 

autorização de compra, ordem de execução de serviço ou ata de adesão.  

 13– DA VIGÊNCIA DA ATA E DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO  
 

13.1 - O Instrumento Administrativo a ser assinado com a licitante vencedora terá 

vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, não podendo ser prorrogado através de 

aditivos por iguais e sucessivos períodos limitados. 
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13.2 - O contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, respeitado os 

prazos do art. 57, e art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, caso venham a ser 

contratados, e conveniente a administração desde que devidamente motivados e justificados. 

13.3 - A Prefeitura Municipal de Coqueiral/MG, indica como gestor o Secretário da 

pasta e a fiscalização pelo liquidante da referida pasta, conforme indicado no que exercerá a 

fiscalização do contrato e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, 

cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das 

irregularidades apontadas. 

13.4 - As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de 

Coqueiral em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, 

no que concerne à execução do objeto do contrato. 

14 – DO PAGAMENTO  
 

14.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 

efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias; contados da execução / fornecimento e após 

apresentação da fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado, e conforme cronograma de desembolso do termo de 

referência. 

a) É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da 

estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de 

título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes. 

14.2 - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela contratada de acordo com a 

solicitação dos serviços/fornecimento/locação pelo Contratante, cujas despesas deverão ser 

empenhadas nas respectivas dotações orçamentárias, sendo que a Contratante terá o prazo de 02 

(dois) dias úteis, contados a partir da data da entrega do serviço/fornecimento/locação, para 

aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, bem como para avaliar a conformidade dos serviços 

executados/fornecidos/locados. 
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14.3 - O pagamento será precedido de consulta aos documentos de habilitação 

estabelecidos neste edital. 

a) Na hipótese de irregularidade na habilitação, o contratado deverá regularizar a 

sua situação perante o cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato. 

14.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante.  

15 - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 

15.1 - As despesas para a contratação do objeto deste instrumento editalício 

correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias e poderão ser apostiladas outras dotações 

a critério e conveniência da administração: 

Secretaria Municipal de Saúde 

 
Dotação Orçamentária Descrição Reduzido Fonte de 

Recurso 

02.06.10.301.0003.4.002 3390.30.00 Material de Consumo 385 102.00 
159.99 
155.98 
159.98 
159.99 
254.98 
255.98 

02.06.10.301.0005.3.027 3390.30.00 Material de Consumo 409 102.00 
159.99 
259.99 

02.06.10.301.0005.4.006 3390.30.00 Material de Consumo 396 102.00 
155.99 
159.02 
159.99 
255.99 
259.02 
259.99 
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02.06.10.302.0004.2.090 3390.30.00 Material de Consumo 424 102.00 

02.06.10.302.0016.4.005 3390.30.00 Material de Consumo 441 102.00 

02.06.10.303.0004.4.005 3390.30.00 Material de Consumo 487 102.00 
155.99 
159.40 
259.40 

02.06.10.301.0003.4.002 4490.52.00 Equipamentos e Material 
Permanente 

389 102.00 
155.99 

      02.06.10.302.0016.3.042 4490.52.00 Equipamentos e Material 
Permanente 

459 102.00 
155.99 
159.99 

 
 

 16 – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  
 

16.1 - O CONTRATADO obriga-se a: 

a) Prestar o Serviço / fornecimento / locação no tempo, lugar e forma, fornecido 

no prazo máximo de 10 (dez) dias conforme estabelecidos na ata/contrato. 

b) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como 

manter em dia as obrigações sociais e salariais dos empregados; 

c) Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços 

prestados/fornecimento/locação objeto desde edital; 

d) Permitir e facilitar à Fiscalização ou Supervisão do Município a inspeção dos 

serviços/fornecimento/locação, em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os 

esclarecimentos solicitados; 

e) Participar da Fiscalização ou Supervisão do Município a ocorrência de qualquer 

fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços/fornecimento/locação, no 

todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação; 

f) Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas 

municipais sobre execução de serviços/fornecimento/locação em locais públicos; 
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g) Manter preposto, aceito pela Administração, no local do 

serviço/fornecimento/locação, para representá-lo na execução do contrato; 

h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato/ata; 

i)Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

j) Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança, Medicina e 

Higiene do Trabalho. 

k) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

do contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  

16.1 – Concluído todo o processo licitatório para prestação dos serviços / 

fornecimento / locação do objeto a ser contratado, a empresa vencedora será notificada de que o 

município efetivará a contratação, devendo a licitante vencedora comparecer até 05 (cinco) dias 

úteis seguintes à notificação, para assinar o instrumento Administrativo e retirar a Autorização de 

Fornecimento ou Ordem de Serviço, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste certame.  

16.2 - Após a assinatura do instrumento administrativo a licitante vencedora 

obrigar-se-á:  

16.2.1 - Responsabilizaram, única e exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto licitatório a ser contratado;  

16.2.2 - Responsabilizaram pelo pagamento de todas as licenças, taxas 

emolumentos necessários a fiel execução do contrato, eventuais multas impostas pelas autoridades 

constituídas, além de todas as obrigações sociais, previdenciárias e tributarias, bem como por 

quaisquer encargos trabalhistas decorrentes do exercício profissional de seus funcionários, 

despesas com pessoal de acordo com as exigências legais, inclusive o fornecimento de transporte, 

hospedagem e alimentação e outras que se fizerem necessárias à plena e perfeita execução do 



 

23 
 

objeto a ser contratado durante a vigência do contrato, e quando da realização dos serviços “in 

loco” todas as despesas correrão por conta da contratada;  

16.2.3 - Responsabilizaram por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e 

danos decorrentes da demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou adequação 

dos serviços/fornecimento, devido à impossibilidade de execução conforme o contratado, sem 

qualquer custo ao contratante;  

16.2.4 - Contratar pessoas idôneas para prestarem os serviços nos horários e 

forma definidos pelo contratante.  

16.2.5 - Manter toda a equipe uniformizada, identificada e credenciada, treinada 

e habilitada conforme a legislação vigente;  

16.2.6 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões 

que se fizerem necessárias no fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a ser 

contratado, até o limite de 25% do valor do contrato;  

16.2.7 - Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam 

interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados;  

16.2.8 - Informar e manter atualizados os números de telefones fixos e móveis, e 

endereço eletrônico “e-mail”, bem como nome da pessoa autorizada para contatos setoriais que se 

fizerem necessários por parte da contratada;  

16.2.9 - Refazer, as suas expensas, o fornecimento, contratação ou da prestação 

de serviço a ser contratado e executado em desacordo com o estabelecido, , no prazo máximo de 

15 (quinze) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

16.2.10 - Executar o fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a ser 

contratado em total conformidade com o Anexo I – Termo de Referência, do presente edital, o qual 

será o objeto exclusivo do Contrato Administrativo / Ata de Registro de Preços a ser efetivado pelas 

partes.   
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16.2.11 - Apresentar a Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação 

geral de fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a ser contratado, com base em 

indicações pela mesma fornecida;  

16.2.12 - O fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a ser contratado 

no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato/ata, sob pena de suspensão parcial 

do pagamento ou rescisão pela contratante por descumprimento de cláusulas contratuais;  

16.2.13 - Deverão ser tomadas as providencias para correção das falhas 

detectadas, a fim de manter o controle de qualidade do fornecimento, contratação ou da prestação 

de serviço a ser contratado, reportando-se ao fiscal do contrato quando houver necessidade.  

16.2.14 - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação fiscal exigidas na licitação;  

16.2.15 - arcar com eventuais prejuízos causados ao Contratante e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;  

16.2.16 - responsabilizar-se por todos e quaisquer danos que causar ao órgão, ou 

a terceiros, ainda que culposo praticado por seus prepostos, empregado ou mandatário, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante.   

17 – DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO  
 

17.1 - O município obriga-se a cumprir as obrigações constantes deste edital, 

relacionadas na minuta de contrato / ata de registro de preços ou outro instrumento administrativo 

e sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.  

17.2 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações a serem contratadas, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou 

representantes da empresa nas dependências necessárias ao cumprimento do contrato 

administrativo;  
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17.3 - Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no 

fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a ser contratados;  

17.4 - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste edital, 

garantindo a real disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à empresa ora 

licitada;  

17.5 - Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, 

o cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante vencedora, anotando em registro próprio 

as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 

medidas corretivas por parte da licitante vencedora. 

  18 – DAS PENALIDADES  
 

O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento 

das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo CONTRATANTE: 

I - advertência por escrito; 

II - multa, nos seguintes limites máximos: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 

valor do fornecimento não realizado; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa da 

CONTRATADA em efetuar o reforço de garantia; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de 

atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne 

impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações 

contratadas. 

§ 1º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou 

parcial das obrigações contratuais:  
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I - não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra 

prevista em contrato ou instrumento equivalente; 

II - retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de 

serviço ou de suas parcelas; 

III - paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração Pública Estadual; 

IV - entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou 

inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 

V - alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

VI - prestação de serviço de baixa qualidade; 

§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções 

previstas nesta cláusula. 

§ 3º A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATADA. 

§ 4º A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, 

respeitando-se a ampla defesa e o contraditório. 

 19 – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO  
 

19.1 - O fornecimento, contratação ou a prestação de serviço a ser contratados 

serão recebidos PROVISORIAMENTE, até conferência por parte do responsável do setor requerente, 

que através de termo de aceite emitido pelo funcionário responsável pelo setor ou responsável pela 

execução do contrato.  

19.2 - o recebimento definitivo, mediante lavratura de termo circunstanciado ou 

a nota de liquidação, será feito 02 (dois) dias após o recebimento provisório. 
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19.3 - A Administração Pública Direta se reserva para si o direito de recusar o 

fornecimento, contratação ou a prestação de serviço a ser contratado em desacordo com o contrato 

ou ata de registro de preço, ou que não estejam em pleno acordo com este edital, devendo estes 

ser refeitos a expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de 

adicionais.  

19.4 - Pelo não cumprimento destes itens, os serviços serão tidos como não 

executados, aplicando-se as sanções estipuladas para o caso de inadimplemento.  

 20 – DA FISCALIZAÇÃO  
 

20.1 - A execução dos serviços ora contratados e ou o fornecimento será objeto 

de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante ou equipe da 

contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas 

na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Termo de Referência constante dos Anexos I; 

20.2 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este 

item não exime a contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e nem confere à 

contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades 

ou danos na execução dos serviços contratados. 

20.3 - A contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla 

ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender 

prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por 

escrito. 

20.4 - A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 

correspondência oficial ou e-mail. 

20.5 - A contratada além de gerenciar o processo, deve gerenciar o contrato / ata 

até o seu encerramento/distrato. 
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21 – DA RESCISÃO  
  

21.1 - a inexecução total ou parcial do fornecimento, contratação ou da prestação 

de serviço a serem contratados conforme o objeto deste edital licitatório, a Administração Pública 

assegurará o direito de rescisão nos termos do art. 77 a 80 da lei nº 8.666/93, assegurando o 

contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito;  

21.1.1 - a rescisão do contrato, nos termos do art. 79 da lei nº 8.666/93, poderá 

ser:  

21.1.2 - determinado por ato unilateral na forma escrita pela administração / 

contratante nos seguintes casos: 

21.1.3 - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos;  

21.1.4 - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos 

e prazos;  

21.1.5 - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;  

21.1.6 - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;  

21.1.7 - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e 

prévia comunicação por escrito à Administração;  

21.1.8 - 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 e no contrato;  

21.1.9 - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 

para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  
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21.1.10 - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma 

do § 1o do art. 67 desta Lei;  

21.1.11 - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

21.1.12 - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;  

21.1.13 - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa, que prejudique a execução do contrato;  

21.1.14 - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 

subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato/ata;  

21.1.15 - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 

acarretando modificação do valor inicial do contrato/ata além do limite permitido no § 1º do art. 65 

desta Lei;  

21.1.16 - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por 

prazo 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;  

21.1.17 - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou 

executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 

assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações 

até que seja normalizada a situação;  

21.1.18 - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução do contrato;  
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21.1.20 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzindo a termo de respectivo 

processo desde que haja conveniência para administração; 

21.1.21 - por Decisão Judicial, transitado em julgado;  

 21.1.22 - os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 

de processo administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.  

22 – DA FUTURA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

22.1 - O órgão gerenciador será o Município de Coqueiral-MG, que será 

responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento 

da ata de registro de preços dele decorrente, cujo Modelo se encontra no Anexo VII. 

22.2 - São considerados órgãos não-participantes aqueles que, não tendo 

participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos estabelecidos na 

legislação, fizerem adesão à ata de registro de preços.  

22.3 - Os órgãos não-participantes, desde que devidamente justificada sua 

vantagem, poderão utilizar do presente registro de preço, durante sua vigência, mediante anuência 

do órgão gerenciador e adesão à ata de registro de preços. 

22.4 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 

22.5 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 

22.6 - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro 

do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 



 

31 
 

órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 

eventualmente aderirem. 

22.7 - Ao órgão não participante que aderir à presente ata compete os atos 

relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas 

e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 

ocorrências ao órgão gerenciador 

22.8 - Durante a sua vigência, a presente Ata poderá ser utilizada por qualquer 

órgão, entidade da Administração Pública Municipal, que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante manifestação de interesse junto ao Departamento de Licitações, para que este, 

mediante autorização da Administração e aceite da licitante, autorize e indique os possíveis 

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo à ordem de classificação, e 

desde que comprovada à vantagem. 

22.9 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 

anteriormente assumidas. 

22.10- As aquisições adicionais não poderão exceder por Órgão, ou Entidade, a 

50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados nesta Ata de Registro de Preços. 

 22.11 - Os órgãos ou entidades que utilizarem esta Ata de Registro de Preços 

deverão observar, quanto ao preço unitário, às quantidades máximas, cláusulas e condições 

constantes do Edital do Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1 - O Pregoeiro ou à Autoridade Superior é facultado, em qualquer fase do 

processo licitatório, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução 
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do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato 

da sessão pública.  

23.2 - A simples participação na licitação implicará no conhecimento e aceitação 

tácita das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

23.3 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os 

termos deste Edital.  

23.4 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre as interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro 

contrato, ou ata de registro de preço.  

23.5 - Fica assegurado à Administração Pública, o direito de, no interesse da 

Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, 

dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente observada o disposto no artigo 49 

da Lei Federal nº 8.666/93.  

23.6 - Até a entrega do objeto licitado poderá a licitante vencedora ser excluída da 

licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se 

a Administração Pública tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, 

anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou a capacidade 

técnica.  

23.7 - As decisões do Pregoeiro e da Autoridade Competente serão comunicadas 

mediante publicação no site e mural oficial da Administração Pública, salvo com referência àquelas 

que, lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes 

presentes à sessão, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que comprovado o seu recebimento, 

principalmente, quanto ao resultado de:  

23.7.1 - julgamento deste Pregão;  

23.7.2 - recurso por ventura interposto.  
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23.8 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou 

apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação. 

23.9 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

23.10 - 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 estabelecido, desde que 

não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.  

23.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente da Administração Pública.  

23.12 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei 

Federal nº 10.520/2002 e na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais alterações posteriores.  

23.13 - Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar 

reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes 

credenciados, o Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio.  

23.14 - Na eventualidade de ser apresentado algum documento em língua 

estrangeira, deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por 

tradutor público juramentado e devidamente registrado no órgão competente.  

 23.15 - Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os 

proponentes forem inabilitados, a Administração poderá fixar aos interessados, na forma do Art. 

48, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93, prazo para apresentação de nova proposta e/ou documentação, 

em Sessão Pública a ser definida pelo Pregoeiro.  

23.16 - A Equipe de Apoio ao (à) Pregoeiro (a) dirimirá as dúvidas concernentes às 

especificações técnicas e demais esclarecimentos acerca do objeto desta licitação conforme Anexo 
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I – Termo de Referência, desde que arguidas por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data 

fixada para a sessão do pregão eletrônico.  

23.17 - O horário de referência do presente edital é o horário oficial de Brasília.  

23.18 - As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, poderão ser processadas e julgadas no Fórum da Comarca de 

Boa Esperança, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro.  

23.19 - Maiores informações serão prestadas aos interessados, no horário das 

7h00min às 11h00min e das 12h00min às 16h00min, na sede do Setor de Licitações e Compras do 

Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, sito na Rua Minas Gerais, nº 62, Bairro Vila Sônia, 

Coqueiral-MG, Cep: 37.235-000.  

22.20 - O Caderno de Licitação, composto do Edital e de seus Anexos, poderá ser 

retirado no Setor de Licitações e Compras na Rua Minas Gerais, nº 62, Bairro Vila Sônia, Coqueiral-

MG, Cep: 37.235-000, através de telefone (35) 3855-1162 ou requisitado através do endereço 

eletrônico: licitacoes@coqueiral.mg.gov.br ou site www.coqueiral.mg.gov.br. 

24 - DOS ANEXOS 

 

24.1. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

 

a) Anexo I - Termo de Referência 

b) Anexo II - Modelo de Declaração de Habilitação 

c) Anexo III - Modelo de Declaração de Cumprimento do Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF/1988 

d) Anexo IV - Modelo de Proposta 

e) Anexo V - Modelo Declaração ME ou EPP 

f) Anexo VI - Modelo Declaração Idoneidade 

g) Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preço 

h) Anexo VIII - Minuta de Contrato Administrativo 

 

mailto:licitacoes@coqueiral.mg.gov.br
http://www.coqueiral.mg.gov.br/
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Coqueiral, 25 de agosto de 2022. 

 
 
 

GLAUCIANO SIQUEIRA DE ARAÚJO 
Pregoeiro do Município 

 

 

 
ROSSANO OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I  
TERMO DE REFERENCIA  

 

1 - OBJETO 
 

 

SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR / AMBULATORIAL, 

INSTRUMENTAL INSUMOS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS 

UNIDADES DA REDE DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA E REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E SERINGAS E 

AGULHAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJAS 

ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO 

PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. 

2 - ESPECIFICAÇÕES  
  

OBS: Os itens a serem ofertados serão os prevalecentes neste termo de referência, de acordo com 

cada descritivo abaixo: 

Item Descrição Quant. Und. Marca Vl. Unit. Vl. Total 

1  

 

ABAIXADOR DE LÍNGUA 

MADEIRA - Abaixador de língua. 

Indicação: Uso individual e 

descartável. Composição: 

Madeira. Medidas do Palito: 

1,5cm de largura  x 14 cm de 

comprimento, espessura 2 mm. 

Pct com 100 unidades  

 

200,0000  

 

PCT  

 

   

2  

 

ÁCIDO ACÉTICO 2% - Ácido 

Acético 2%, contendo 

50,0000  

 

FR  
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externamente dados de 

identificação, procedência, nº 

lote, data de fabricação e 

validade.  

 

3  

 

ACIDO ACETICO GLACIAL 3% - 

500ML - Ácido acético glacial 3% - 

500ml.  

 

30,0000  

 

FR  

 

   

4  

 

ADAPTADOR PARA 

TRANSFERENCIA DE SOLUÇOES 

PARENTERAIS - Adaptador, tipo 

transferência de soluções 

parenterais, característica 

adicional ponta perfurante 

frascos e bolsas, ponta luer slip, 

esterilidade estéril e descartável, 

acessórios tampas protetoras. 

complementar: adaptador, tipo 

transferência de soluções 

parenterais, uso p/ frascos e 

bolsas, característica adicional 

dupla ponta perfurante c/ aba, 

esterilidade estéril e descartável, 

acessórios tampas protetoras. 

Embalagem com 100 unidades.  

 

50,0000  

 

PCT  

 

   

5  

 

ÁGUA DESTILADA AMPOLA 10ML 

- Água Destilada 10 ML - Água Bi-

Destilada Injetável ampola 10 ml.  

 

10.000,0000  

 

AMP  

 

   

6  

 

ÁGUA OXIGENADA 10V, FRASCO 

1.000 ML - Água oxigenada 10v, 

frasco 1.000 ml.  

 

100,0000  

 

FR  

 

   

7  

 

AGULHA HIPODÉRMICA 13X4,5 - 

Descartável,  Com capa protetora 

em polietileno atóxico e 

apirogênico que diminui o risco 

de acidentes. Em formato 

hexagonal que evita 

deslizamento sobre superfícies 

planas, Cânula com bisel em aço 

inox, trifacetado e siliconizado, 

permitindo uma introdução 

suave e atraumática. Fabricado 

800,0000  

 

UN  
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com material atóxico, não-

pirogênico, Esterilizado por óxido 

de etileno. Caixa com 100 

unidades Nº 13 x 4,5.  

 

8  

 

AGULHA HIPODÉRMICA 20X5,5 - 

Descartável,  Com capa protetora 

em polietileno atóxico e 

apirogênico que diminui o risco 

de acidentes. Em formato 

hexagonal que evita 

deslizamento sobre superfícies 

planas, Cânula com bisel em aço 

inox, trifacetado e siliconizado, 

permitindo uma introdução 

suave e atraumática. Fabricado 

com material atóxico, não-

pirogênico, Esterilizado por óxido 

de etileno. Caixa com 100 

unidades    N° 20 x 5,5  

 

800,0000  

 

UN  

 

   

9  

 

AGULHA HIPODÉRMICA 25X6 - 

Descartável,  Com capa protetora 

em polietileno atóxico e 

apirogênico que diminui o risco 

de acidentes. Em formato 

hexagonal que evita 

deslizamento sobre superfícies 

planas, Cânula com bisel em aço 

inox, trifacetado e siliconizado, 

permitindo uma introdução 

suave e atraumática. Fabricado 

com material atóxico, não-

pirogênico, Esterilizado por óxido 

de etileno. Caixa com 100 

unidade   N°25 x 6  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

10  

 

AGULHA HIPODÉRMICA 25X7 - 

Descartável,  Com capa protetora 

em polietileno atóxico e 

apirogênico que diminui o risco 

de acidentes. Em formato 

hexagonal que evita 

deslizamento sobre superfícies 

planas, Cânula com bisel em aço 

inox, trifacetado e siliconizado, 

100,0000  

 

UN  
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permitindo uma introdução 

suave e atraumática. Fabricado 

com material atóxico, não-

pirogênico, Esterilizado por óxido 

de etileno.Caixa com 100 

unidades  N° 25 x 7  

 

11  

 

AGULHA HIPODÉRMICA 25X8 - 

Descartável,  Com capa protetora 

em polietileno atóxico e 

apirogênico que diminui o risco 

de acidentes. Em formato 

hexagonal que evita 

deslizamento sobre superfícies 

planas, Cânula com bisel em aço 

inox, trifacetado e siliconizado, 

permitindo uma introdução 

suave e atraumática. Fabricado 

com material atóxico, não-

pirogênico, Esterilizado por óxido 

de etileno. Caixa com 100 

unidades    N°25 x 8.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

12  

 

AGULHA HIPODÉRMICA 40X12 - 

Descartável,  Com capa protetora 

em polietileno atóxico e 

apirogênico que diminui o risco 

de acidentes. Em formato 

hexagonal que evita 

deslizamento sobre superfícies 

planas, Cânula com bisel em aço 

inox, trifacetado e siliconizado, 

permitindo uma introdução 

suave e atraumática. Fabricado 

com material atóxico, não-

pirogênico, Esterilizado por óxido 

de etileno. Caixa com 100 

unidades    N° 40 x 12  

 

1.000,0000  

 

UN  

 

   

13  

 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 

70%. - Álcool etílico hidratado 

70% / frasco 1 litro.  

 

2.000,0000  

 

FR  

 

   

14  

 

ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 

500G - Ser Confeccionado com 

fibras 100% algodão. Macio e 

300,0000  

 

UN  
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absorvente. Embalado em saco 

plástico individual. Alvejado e 

isento de produtos químicos tais 

como: alvejantes ópticos, 

corantes corretivos e quaisquer 

outras que possa agredir a pele.  

 

15  

 

ALGODÃO ORTOPÉDICO 10X1,0 

M -  PCT C/12 UN - Não estéril;  

100% puro algodão: macio e 

extra-absorvente; Formato: Rolo; 

Cor: Branco; Possui camada de 

goma aplicada em uma das faces. 

Pct c/ 12 unidades.Tam. 10 cm x 

1  

 

50,0000  

 

PCT  

 

   

16  

 

ALGODÃO ORTOPÉDICO 12 CM X 

1 M - Não estéril;  

100% puro algodão: macio e 

extra-absorvente;  Formato: 

Rolo;  Cor: Branco; Possui camada 

de goma aplicada em uma das 

faces. 

No tamanhos 12cm x 1 metro. 

Pacote com 12 unidades  

 

50,0000  

 

PCT  

 

   

17  

 

ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM X 

1 M - Não estéril;  

100% puro algodão: macio e 

extra-absorvente;  Formato: 

Rolo;  Cor: Branco; Possui camada 

de goma aplicada em uma das 

faces. 

No tamanhos 15cm x 1 metro. 

Pacote com 12 unidades  

 

50,0000  

 

PCT  

 

   

18  

 

ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM X 

1M - Não estéril;  

100% puro algodão: macio e 

extra-absorvente; Formato: Rolo; 

Cor: Branco; Possui camada de 

goma aplicada em uma das faces. 

Pct c/ 12 unidades.Tam. 20 cm x 

1  

 

200,0000  

 

PCT  

 

   

19  ALMOTOLIA - Almotolia 500ml 100,0000  UN     
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 Branca, Graduado em alto relevo 

com bico reto, Bico com tampa, 

Confeccionado em polietileno, 

Cor: Transparente.  

 

  

20  

 

APARELHO DE PRESSÃO ADULTO 

- Aneroide com estetoscópio. 

Visor analógico. Inflagem, 

desinflagem e medição manual. 

Manguito com pêra em PVC, 

braçadeira com fecho em velcro 

ou metal. Aprovado pelo 

INMETRO. Acompanha 

estetoscópio e estojo para 

viagem.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

21  

 

APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL 

- Aneróide com estetoscópio. 

Visor analógico. Inflagem, 

desinflagem e medição manual. 

Manguito com pêra em PVC, 

braçadeira com fecho em velcro 

ou metal. Aprovado pelo 

INMETRO. Acompanha 

estetoscópio e estojo para 

viagem. Com selo verde e 

garantia de 2 anos.  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

22  

 

APARELHO DE PRESSÃO OBESO - 

Aneróide com estetoscópio. Visor 

analógico. Inflagem, desinflagem 

e medição manual. Manguito 

com pêra em PVC, braçadeira 

com fecho em velcro ou metal. 

Aprovado pelo INMETRO. 

Acompanha estetoscópio e 

estojo para viagem. Com selo 

verde e garantia de 2 anos.  

 

30,0000  

 

UN  

 

   

23  

 

APARELHO MEDIDOR DE 

PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE 

BRAÇO - Memória: até 30 

leituras; visor digital LCD; Faixa de 

medição: 0 à 299 mmHg; 

Pulsação: 40 à 180 

batidas/minutos; Válvula de 

30,0000  

 

UN  
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liberação automática; 

Alimentação: 04 pilhas AAA de 

15v; Método: Oscilométrico; 

unidade 04 2 Temperatura de 

operação/unidade: 10ºC a 

40º/15 a 90% de umidade 

relativa 700 – 1060 hPa; Ativação 

ao toque de 01 (um) botão; 

Braçadeira ergonômica ajustável; 

Circunferência: de 22 cm à 32 cm; 

Acompanha: manual de 

instrução; Garantia mínima de 12 

(doze) meses.  

 

24  

 

ATADURA CREPE 10 CM X 1,8 M 

13 FIOS - PCT COM 12 UNIDADES 

- ATADURA CREPE:  

13 fios, 10 cm largura, mínimo 1,8 

metros. 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, não estéril, 

embalado individualmente. Pct 

c/12 unidades  

 

1.000,0000  

 

PCT  

 

   

25  

 

ATADURA CREPE 12 CM - 13 fios, 

largura 12 cm x 1,80 metros. 

Macia, elástica e resistente. Não 

estéril, embalada 

separadamente, não estéril. Pct 

c/12 unidades  

 

1.000,0000  

 

PCT  

 

   

26  

 

ATADURA CREPE 15 CM 13 FIOS - 

13 fios, 15 cm largura, mínimo 1,8 

metros. 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, não estéril, 

embalado individualmente.12 

UN  

1.000,0000  

 

PCT  
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27  

 

ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M 

13 FIOS - PCT COM 12 UNIDADES 

- ATADURA CREPE: 13 fios, 20 cm 

largura, mínimo 1,8 metros. 

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, não 

estéril, embalado 

individualmente. Pct c/12 

unidades.  

 

1.000,0000  

 

PCT  

 

   

28  

 

ATADURA GESSADA 10 CM X 3 

MTS - 10 cm largura x 3 metros, 

tempo de secagem de 4 a 6 

minutos, de máxima 

durabilidade.  

 

1.000,0000  

 

UN  

 

   

29  

 

ATADURA GESSADA 12CM X 3 

MTS - 12 cm largura x 3 metros, 

tempo de secagem de 4 a 6 

minutos, de máxima 

durabilidade.  

 

1.000,0000  

 

UN  

 

   

30  

 

ATADURA GESSADA 15 CM X 3 

MTS - 15 cm largura x 3 metros, 

tempo de secagem de 4 a 6 

minutos, de máxima 

durabilidade.  

 

80,0000  

 

UN  

 

   

31  

 

ATADURA GESSADA 20CM X 4 

MTS - 20 cm largura x 4 metros, 

tempo de secagem de 4 a 6 

minutos, de máxima 

durabilidade.  

 

80,0000  

 

UN  

 

   

32  

 

BACIA PARA CURATIVO 35CM - 

BACIA FUNDA DE 35 CM EM INOX  

 

80,0000  

 

UN  

 

   

33  

 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 

DIGITAL ADULTO - Balança adulto 

digital - Balança antropométrica 

digital adulta, com visor de 

policarbonato. Sistema de 

10,0000  

 

UN  
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pesagem eletrônico. Plataforma 

em chapa de aço carbono. Piso 

antiderrapante com tapete que 

reveste a superfície da 

plataforma de pesagem. Sistema 

para medir altura em tubo de aço 

pintado. Régua antropométrica 

retrátil em alumínio medindo até 

2m. Cabeçote da régua em 

plástico. Homologada pelo 

INMETRO e aferidas pelo IPEM. 

Capacidade de pesagem de 200 

kg.  

 

34  

 

BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL - 

BALANÇA DIGITAL 

ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 

COM CONCHA EM 

POLIPROPILENO - Injetada em 

material anti-germes totalmente 

higienizada e atóxica, com faixa 

antropométrica na concha. 

Display em LED. Alimentada por 

fonte automática. Pés 

antiderrapantes. Estrutura 

interna em aço carbono, com 

cobertura plástica. Função TARA 

até a capacidade máxima da 

balança. Homologada pelo 

INMETRO e aferidas pelo IPEM. 

Capacidade de pesagem de 15 kg.  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

35  

 

BANDEJA CIRÚRGICA, EM AÇO 

INOXIDÁVEL - Retangular, sem 

alça, medindo 30 x 20 x 04 cm  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

36  

 

BENZILPENICILINA  BENZATINA 

1.200.000 UI - Benzilpenicilina 

benzatina 1.200.000 U  

(suspensão injetável).  

 

3.000,0000  

 

FR  

 

   

37  

 

BOLSA COLETORA DE URINA SIST. 

FECHADO 2.000 ML - Bolsa 

coletora de urina. Sistema 

fechado 2.000 ml.  Válvula anti-

refluxo vertical. Frente 

500,0000  

 

UN  
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transparente com escala de 

volume impressa de forma 

legível. Parte de trás leitosa 

facilitando leitura e visualização 

do aspecto da urina. Suporte de 

fixação com haste rígida (tipo 

cabide) e alça (cordão) com 40 

cm. Tubo de PVC com 110cm, 

transparente, flexível, isento de 

dobras, com pinça corta fluxo. 

Conector universal com ajuste 

para as sondas vesicais, com 

tampa protetora. Tubo de 

drenagem inferior com pinça 

corta fluxo. Ponto para coleta de 

urina com membrana de latéx, 

auto-vedante. 

Atóxica, apirogênica e 

descartável. Embalada 

individualmente em papel grau 

cirúrgico e em blister de filme 

plástico termo formável com 

abertura em pétala. Esterilizada 

em ETO.  

 

38  

 

BOTA DE UNNA - Bota de Unna 

Material: Malha de Tecido 

Sintético e algodão, composição 

Adicional: Impregnada C/ Pasta 

Óxido de Zinco e Associações - 

Dimensões: Cerca de 10cm x 9M, 

Embalagem: Em rodo, 

Embalagem Individual, Tipo Uso: 

Estéril, Uso Único.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

39  

 

BUTILBROMETO DE 

ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 

SÓDICA 4ML/500MG - Cada ml de 

solução injetável contém 4 mg de 

butilbrometo de escopolamina 

correspondentes a 2,75 mg de 

escopolamina e 500 mg de 

dipirona sódica correspondentes 

a 467,28 mg de dipirona. 

Excipientes: ácido tartárico, água 

para injeção.  

5.000,0000  

 

UN  

 

   



 

46 
 

 

40  

 

CABO DE BISTURI N°3 - Cabo para 

suporte de lâmina de bisturi; 

Material: Produto confeccionado 

em aço inoxidável. Tam. 13 cm, 

para lâmina de n° 10 a 17, 

garantia de 10 anos contra 

defeitos de fabricação.  

 

20,0000  

 

UN  

 

   

41  

 

CADARÇO SARJADO PARA 

FIXAÇÃO DE CÂNULA DE 

TRAQUEOSTOMIA E/OU TUBO 

ENDOTRAQUEAL. - Cadarço 

sarjado para fixação de cânula de 

traqueostomia e/ou tubo 

endotraqueal. 10 mmx 10m, cor 

branca, 90% algodão, 10% 

poliéster.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

42  

 

CAIXA COLETOR DE MATERIAL 

PERFURO CORTANTE - Com 

capacidade para 13 litros com 

alça dupla e travamento 

automático. Pacote com 10 

unidades.  

 

1.000,0000  

 

UN  

 

   

43  

 

CAIXA ORGANIZADORA 29L - Em 

plástico atóxico, com tampa, 

capacidade aproximada de 29 

litros, transparente ou 

translúcido, dimensões 

aproximadas de 50 cm de 

comprimento 34 cm de largura e 

28 cm de altura, formato 

retangular, para 

acondicionamento de KI.  

 

20,0000  

 

UN  

 

   

44  

 

CAIXA TERMICA COM 

TERMOMETRO DIGITAL 30 

LITROS - Com tampa e completa 

vedação da caixa. Adequada para 

uso hospitalar e laboratorial, 

transporte de 

vacinas/medicamentos, paredes 

externas em polietileno de alta 

densidade com textura, parede 

10,0000  

 

UN  

 

   



 

47 
 

interna em poliestireno liso, 

internamente revestida com 

material isotérmico do tipo 

poliuretano, inclusive na tampa. 

Com termômetro digital de 

mínima e máxima resistente a 

água acoplada, que indica 

externamente a temperatura 

interna, sem a necessidade de 

abrir a caixa. Com alça para 

transporte. Cor azul. Capacidade 

30 litros.  

 

45  

 

CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 

ESTÉRIL 40 X 40 CM - Campo 

cirúrgico fenestrado estéril 

confeccionado em não tecido 

SSMMS 100% polipropileno, no 

tamanho de 40×40 cm, com 

fenestra de 10 cm de diâmetro, 

na cor azul, embalado em 

envelope grau cirúrgico 

unitariamente e esterilizado em 

óxido de etileno.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

46  

 

CANETA PADRÃO 

AUTOCLAVAVEL BAIXA CIRURGIA 

PARA BISTURI ELÉTRICO - Caneta 

padrão autoclavavel baixa 

cirurgia para bisturi elétrico 

compatível com os modelos de 

Bisturi Eletrônico da Emai Ref: 

CPB-100 Modelos de Bisturis 

Emai: BP-100 Plus, BP-100 Digital, 

BP-150s, BP-150, BP-400 Plus.  

 

3,0000  

 

UN  

 

   

47  

 

CÂNULA DE GUEDEL 

OROFARÍNGEA Nº 0 - CÂNULA 

OROFARÍNGEA DE GUEDEL N° 0 

Cânula em PVC, siliconizada, 

transparente, com orifício de 

calibre adequado para 

introdução de sonda de 

aspiração, resistente aos meios 

de esterilização, atóxica. 

Embalada individualmente e que 

100,0000  

 

UN  

 

   



 

48 
 

contenha externamente dados 

de rotulagem conforme RDC 185 

de 22/10/2001.  

 

48  

 

CÂNULA DE GUEDEL 

OROFARÍNGEA Nº 1 - Fabricada 

em PVC cirúrgico transparente e 

OS Cristal; embalada 

individualmente em papel grau 

cirúrgico e filme transparente 

esterilizado embalagem 

contendo esternamente dados 

de identificaçao, registro do MS.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

49  

 

CÂNULA OROFARÍNGEA DE 

GUEDEL N° 2 - Cânula em PVC, 

siliconizada, transparente, com 

orifício de calibre adequado para 

introdução de sonda de 

aspiração, resistente aos meios 

de esterilização, atóxica. 

Embalada individualmente e que 

contenha externamente dados 

de rotulagem conforme RDC 185 

de 22/10/2001.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

50  

 

CÂNULA OROFARÍNGEA DE 

GUEDEL N° 3 - Cânula em 

PVC,siliconizada, transparente, 

com orifício de calibre adequado 

para introdução de sonda de 

aspiração, resistente aos meios 

de esterilização, atóxica. 

Embalada individualmente e que 

contenha externamente dados 

de rotulagem conforme RDC 185 

de 22/10/2001.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

51  

 

CÂNULA OROFARÍNGEA DE 

GUEDEL N° 4 - Cânula em PVC, 

siliconizada, transparente, com 

orifício de calibre adequado para 

introdução de sonda de 

aspiração, resistente aos meios 

de esterilização, atóxica. 

Embalada individualmente e que 

100,0000  

 

UN  

 

   



 

49 
 

contenha externamente dados 

de rotulagem conforme RDC 185 

de 22/10/2001.  

 

52  

 

CÂNULA OROFARÍNGEA DE 

GUEDEL N° 5 - Cânula em PVC, 

siliconizada, transparente, com 

orifício de calibre adequado para 

introdução de sonda de 

aspiração, resistente aos meios 

de esterilização, atóxica. 

Embalada individualmente e que 

contenha externamente dados 

de rotulagem conforme RDC 185 

de 22/10/2001  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

53  

 

CAPA PROTETORA PARA 

COLCHÃO IMPERMEAVEL - Capa 

protetora para colchão, de 

solteiro, material externo curvim, 

tipo impermeável, na cor azul, 

devendo possuir suspiro na 

lateral e zíper em toda a extensão 

de uma das extremidades. Deve 

ter tamanho compatível com 

colchão de dimensões mínimas: 

1,90 x 80 x 15cm ( C X L X E )  

 

30,0000  

 

UN  

 

   

54  

 

CAPOTE DESCARTÁVEL - Avental 

descartável características: 

unidade de compra : unidade 

matéria-prima : em 

confeccionado em 100% 

polipropileno branca gram. 

30g/m2 acabamento : 

acabamento em overlock com 

fechamento nas costa e cintura 

com ajuste c/2 pares de 

amarrilhos manga : manga longa 

e punho em elástico de alta 

resistência decote : decote com 

viés e redondo comprimento 

mínimo de 1,30 x larg. 1,40 

tamanho G  embalagem : 

embalado em material que 

garanta a integridade do produto 

300,0000  

 

PCT  

 

   



 

50 
 

apresentação e embalagem : o 

produto devera obedecer a 

legislação atual vigente 

complemento: gramatura 

mínima de 30g/m². validade 

mínima de 12 meses a partir da 

data da entrega Pacote com 10 

unidades.  

 

55  

 

CARVÃO ATIVADO (CURATIVO) - 

Cobertura primária medindo 

aproximadamente 10 cm x 10 cm, 

composto de camada não tecido, 

contendo carvão ativado 

impregnado com prata em toda 

superfície. estéril, embalagem 

individual, compatível com o 

processo de esterilização, que 

permita abertura e transferência 

com técnica asséptica, contendo 

dados de identificação, 

procedência, número de lote, 

data e tipo de esterilização, prazo 

de validade, atender à legislação 

sanitária vigente e pertinente ao 

produto e registro no ministério 

da saúde.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

56  

 

CATETER DUPLO LUMEN PARA 

ACESSO VENEOSO CENTRAL 

ADULTO 4 FR X 13 CM - Cateter 

para acesso venoso central duplo 

lúmen 4FR X 13 CM (técnica de  

seldinger) kit contendo seringa 

de 5 ml, guia flexível com 

marcação de  10 em 10cm, ponta 

em "j" , dilatador de vaso, alça par 

a sutura e clamp, agulha  25 x 7 

para infiltração, duas tampas 

interlink. Embalagem estéril com 

dados de identificação e 

procedência, data e tipo da 

esterilização e tempo de validade 

e número de registro do 

ministério da saúde.  

 

80,0000  

 

KT  
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57  

 

CATETER DUPLO LUMEN PARA 

ACESSO VENEOSO CENTRAL 

ADULTO 7 FR X 20 CM - Cateter 

para acesso venoso central duplo 

lúmen 7fr X 20 cm (técnica  de  

seldinger) kit contendo seringa 

de 5 ml, guia flexível com 

marcação de  10 em 10cm, ponta 

em "j" , dilatador de vaso, alça par 

a sutura e clamp, agulha  25 x 7 

para infiltração, duas tampas 

interlink. Embalagem estéril com 

dados de identificação e 

procedência, data e tipo da 

esterilização e tempo de validade 

e número de registro do 

ministério da saúde.  

 

80,0000  

 

KT  

 

   

58  

 

CATETER INTRAVENOSO 20G - 

Cateter periférico do tipo por fora 

da agulha, estéril, constituído 

por: 

Agulha siliconizada com bisel b1-

angulado e trifacetado. Facilita a 

punção de e reduz o traumatismo 

nos tecidos. Cateter raio paco e 

flexível. Proporciona maior 

facilidade de punção e 

penetração na pele. Assegura 

perfeita visualização através de 

Raio X. 

Protetor do conjunto 

agulha/cateter. Garante a 

integridade da agulha até o 

momento do uso. Seu formato 

anatômico permite a remoção 

com apenas uma das mãos. 

Conector Luer Lok  Universal 

codificado por cores. Câmara de 

refluxo tem desenho que 

melhora a empunhadura. Tampa 

da câmara de refluxo com micro 

estrias. N°20 G.  

 

5.000,0000  

 

UN  

 

   

59  

 

CATETER INTRAVENOSO/ JELCO  

16 G - Cateter periférico do tipo 

5.000,0000  

 

UN  
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por fora da agulha, estéril, 

constituído por: 

Agulha siliconizada com bisel b1-

angulado e trifacetado. Facilita a 

punção de e reduz o traumatismo 

nos tecidos. Cateter raio paco e 

flexível. Proporciona maior 

facilidade de punção e 

penetração na pele. Assegura 

perfeita visualização através de 

Raio X. Protetor do conjunto 

agulha/cateter. Garante a 

integridade da agulha até o 

momento do uso. Seu formato 

anatômico permite a remoção 

com apenas uma das mãos. 

Conector Luer Lok Universal 

codificado por cores. Câmara de 

refluxo tem desenho que 

melhora a empunhadura. Tampa 

da câmara de refluxo com micro 

estrias. N°16 G.  

 

60  

 

CATETER INTRAVENOSO/ JELCO  

18 G - Cateter periférico do tipo 

por fora da agulha, estéril, 

constituído por: 

Agulha siliconizada com bisel b1-

angulado e trifacetado. Facilita a 

punção de e reduz o traumatismo 

nos tecidos. Cateter raio paco e 

flexível. Proporciona maior 

facilidade de punção e 

penetração na pele. Assegura 

perfeita visualização através de 

Raio X. Protetor do conjunto 

agulha/cateter. Garante a 

integridade da agulha até o 

momento do uso. Seu formato 

anatômico permite a remoção 

com apenas uma das mãos. 

Conector Luer Lok Universal 

codificado por cores. Câmara de 

refluxo tem desenho que 

melhora a empunhadura. Tampa 

da câmara de refluxo com micro 

5.000,0000  

 

UN  

 

   



 

53 
 

estrias. N°18 G.  

 

61  

 

CATETER INTRAVENOSO/ JELCO  

22 G - Cateter periférico do tipo 

por fora da agulha, estéril, 

constituído por: 

Agulha siliconizada com bisel b1-

angulado e trifacetado. Facilita a 

punção de e reduz o traumatismo 

nos tecidos. Cateter raio paco e 

flexível. Proporciona maior 

facilidade de punção e 

penetração na pele. Assegura 

perfeita visualização através de 

Raio X. 

Protetor do conjunto 

agulha/cateter. Garante a 

integridade da agulha até o 

momento do uso. Seu formato 

anatômico permite a remoção 

com apenas uma das mãos. 

Conector Luer Lok  Universal 

codificado por cores. Câmara de 

refluxo tem desenho que 

melhora a empunhadura. Tampa 

da câmara de refluxo com micro 

estrias. N°22 G  

 

8.000,0000  

 

UN  

 

   

62  

 

CATETER INTRAVENOSO/ JELCO 

24G - Cateter periférico do tipo 

por fora da agulha, estéril, 

constituído por: 

Agulha siliconizada com bisel b1-

angulado e trifacetado. Facilita a 

punção de e reduz o traumatismo 

nos tecidos. Cateter raio paco e 

flexível. Proporciona maior 

facilidade de punção e 

penetração na pele. Assegura 

perfeita visualização através de 

Raio X. 

Protetor do conjunto 

agulha/cateter. Garante a 

integridade da agulha até o 

momento do uso. Seu formato 

anatômico permite a remoção 

10.000,0000  

 

UN  
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com apenas uma das mãos. 

Conector Luer Lok  Universal 

codificado por cores. Câmara de 

refluxo tem desenho que 

melhora a empunhadura. Tampa 

da câmara de refluxo com micro 

estrias. N°24 G.  

 

63  

 

CATETER MONO LUMEN PARA 

ACESSO VENOSO CENTRAL 

ADULTO 14 G X 20 CM - Cateter 

para acesso venoso central mono 

lúmen 14G X 20CM, adulto, 

compatível com a técnica de 

seldinger, de poliuretano, 

radiopaco, flexível, linha de 

extensão com clamp e conexão 

luer. acompanha guia mola de 

aproximadamente 32” x 60cm, 

com pontas flexíveis em j, agulha 

introdutora 18g x 6,5cm ou 

aproximada, com parede fina. 

Seringa, dilatador de vaso adulto 

e bisturi. Estéril, descartável, 

atóxico, apirogênico e número de 

registro do ministério da saúde.  

 

80,0000  

 

KT  

 

   

64  

 

CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO- 

TIPO ÓCULOS - CATETER NASAL 

PARA OXIGÊNIO- TIPO ÓCULOS. 

110 cm, Composição: Pvc 

Embalado em papel grau 

cirúrgico/filme de poliéster.  

 

10.000,0000  

 

UN  

 

   

65  

 

CEFTRIAXONA 1 G INJETAVEL - 

Ceftriaxona Sódica 1g IV. 

Apresentação: Pó pra solução 

injetável + diluente de 10 ML.  

 

5.000,0000  

 

AMP  

 

   

66  

 

CETOPROFENO 100MG/ML EV - 

Cetoprofeno 100mg EV Pó 

liofilizado para solução injetável  

 

5.000,0000  

 

AMP  

 

   

67  

 

CILINDRO DE OXIGENIO - Cilindro 

de oxigênio capacidade para 7 lt, 

válvula com fluxômetro + kit com 

10,0000  

 

UN  
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máscara extensão e umidificador. 

Com pratico suporte metálico 

para transporte com rodízios  

 

68  

 

CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL - 

Indicação: Ligadura, Fechamento 

do cordão umbilical. 

Características: Produto de uso 

único, descartável. 

Confeccionado em corpo único. 

Esterilizado por oxido de etileno. 

Atóxico, apirogênico e anti-

alergênico, Pacote com 10 

unidades.  

 

20,0000  

 

PCT  

 

   

69  

 

CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 

SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS – 

1L. - CLOREXIDINA DEGERMANTE 

2% SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS 

– 1L 

Clorexidina degermante 2% 

solução com tensoativos – 1l.  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

70  

 

CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 

2% - 1L - Clorexidina solução 

aquosa 2% - 1l.  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

71  

 

COLAGENASE 0,6 U + 

CLORANFENICOL 0,01 G 

POMADA 30 G - COLAGENASE 

0,6U COM CLORAFENICOL 0,01G-

TUBO COM 30G. PADRÃO DE 

QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR 

A CRISTALIA OU IRUXOL.  

 

350,0000  

 

BISN  

 

   

72  

 

COLIRIO ANESTESICO - Colírio 

anestésico (10mg de cloridrato 

de tetracaína e 1mg de cloridrato 

de fenilefrina) 10 ml  

 

50,0000  

 

FR  

 

   

73  

 

COMADRE. - Comadre; em aço 

inox; formato tipo pá, medindo 

aproximadamente 40 x 28cm, 

com capacidade para 3500ml; 

sem graduação; de fácil limpeza;  

 

10,0000  

 

UN  
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74  

 

COMPLEXO B AMPOLA 2ML 

EV/IM - Complexo B IM/EV - 

Vitaminas do complexo B Solução 

injetável, estéril e apirogênica. 

ampolas de vidro âmbar de 2 ml.  

 

5.000,0000  

 

AMP  

 

   

75  

 

COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS - 

Dimensão dobrada 7,5 x 7,5 cm; 

Dimensão aproximada aberta 15 

cm x 30 cm,13 fios por cm², 100% 

algodão, não estéril, conforme 

portaria 106/2003 Immetro e 

ABNT 13.843/02. Pacote com 500 

unidades.  

 

10.000,0000  

 

PCT  

 

   

76  

 

COMPRESSA GAZE 

ALGODONADA ESTÉRIL 10 X 15 

CM - Compressa de Gaze 

Algodonada Estéril 10x15 

recoberta por duas mantas de 

algodão medicinal (hidrófilo), 

com envoltório de tecido de gaze 

também hidrófila, em 

embalagem individual com dados 

de identificação e procedência.  

 

400,0000  

 

UN  

 

   

77  

 

COMPRESSA PARA CAMPO 

CIRÚRGICO MEDINDO 

APROXIMADAMENTE 45X50 CM - 

confeccionada em 100% algodão; 

entrelacadas por um processo 

especial; pacote com 50 

unidades; não estéril, com tecido 

radiopaco, as bordas devem ser 

costuradas para evitar que os fios 

se soltem. são usadas para 

absorção de sangue e outros 

fluídos corporais.  

 

10,0000  

 

PCT  

 

   

78  

 

COMPRESSA PARA CURATIVO 

ESTÉRIL - Estéril, algodonada, 

costurada, isento de impureza, 

envolto por uma camada de gaze 

macia, alvejada e tratada 

especialmente para fins 

cirúrgicos. Dimensões :10 x 30 cm  

5.000,0000  

 

UN  
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fechada e 10 x 50 cm aberta  

 

79  

 

CREME HIDRATANTE COM UREIA 

E ACIDO LATICO (DIABETICOS) - 

Creme hidratante com uréia e 

ácido lático. creme branco, 

viscoso, não estéril, composto 

por água, 10% uréia (carbamida), 

palmitato de isopropilo, 

palmitato de octila, estearato de 

glicerila, 4% de alfa hidroxiácido 

(ácido lático), álcool, estearílico, 

sorbitol, lactato de amônio, ácido 

esteárico, cetearete-25 e 

cetearete-6. indicado para 

hidratação ideal da pele e 

esfoliação de pés ressecados em 

pacientes diabéticos, oferece 

hidratação superior pernas e 

calcanhares que apresentam 

ressecamento, escamação ou 

rachaduras. sem conservantes, 

corantes ou perfume, reduz o 

risco de reações alérgicas na pele 

sensível do diabético. 

Embalagem 250 g.  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

80  

 

CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA 

EM INOX - Cuba redonda 

pequena para assepsia, com 

capacidade de 220 ml (+ ou - 20 

ml), autoclavável a 134°C por 5 

minutos, diâmetro de 9 cm X 5,0 

cm de altura, com bordas 

adequadas para permitir a 

limpeza da peça. Peça 

indeformável, confeccionada em 

aço inoxidável com tratamento 

anticorrosivo, chapa única de aço 

para toda a cuba, sem emendas 

livre de rebarbas, fissuras e 

trincas, apresentando resistência 

térmica, química e mecânica, 

compatíveis com a finalidade do 

produto, conforme norma da 

ABNT adotada para o tipo de 

10,0000  

 

UN  
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utensílio. A embalagem deve ser 

individual e resistente, que 

impeça danos durante o 

transporte e armazenamento. O 

produto deve ser garantido 

contra defeitos de fabricação e 

ter registro no Ministério da 

Saúde.  

 

81  

 

CUBA RIM 26 X 12 X 6 - 700ML - 

Cuba rim em aço inoxidável com 

dimensões aproximadas de: 26 x 

12 x 6 cm e capacidade de 700 ml.  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

82  

 

DETECTOR FETAL DIGITAL 

PORTÁTIL - Detector fetal digital 

portátil; para monitoração 

continua de frequência cardíaca 

fetal; tipo portátil, peça de mão, 

palm top; com transdutor de 

2mhz e autofalante embutido de 

1,20w e gabinete e abs; display 

lcd com mostrador digital; 

apresentação de f.c.f; escala de 

medição de fcf de 50 a 240 bpm; 

controle de volume; saída p/ fone 

de ouvido; com alça p/ pescoço; 

fone de ouvido; 1 bateria 

recarregável; carregador de 

bateria; bolsa para transporte; 

alimentação bateria de 9 v 

recarregável e desligamento 

automático após 2 minutos sem 

uso.  

 

7,0000  

 

UN  

 

   

83  

 

DETERGENTE ENZIMÁTICO - Com 

quatro ou mais enzimas (amilase, 

protease, lipase e carboidrase) 

frasco plástico com 1000 ml, com 

eficiência comprovada e maior 

custo beneficio, utilizado nas 

operações de limpeza, 

removendo resíduos orgânicos 

em equipamentos, artigos e 

instrumentos médico 

hospitalares, odontológicos e 

200,0000  

 

UN  

 

   



 

59 
 

laboratoriais.  

 

84  

 

DEXAMETASONA, FOSFATO 

DISSÓDICO 4MG/2,5 ML 

INJETAVEL - Dexametasona, 

Fosfato Dissódico 4mg/2,5 ml. 

Apresentação: Solução Injetável 

IV/IM em ampola de 2,5 ml.  

 

8.000,0000  

 

AMP  

 

   

85  

 

DIMENIDRINATO, ASSOCIADO A 

CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 1 

ML (DRAMIN B6) - Dimenidrinato, 

associado a Cloridrato de 

Piridoxina. Apresentação: 

50mg/ml + 50mg/ml.  

 

2.500,0000  

 

AMP  

 

   

86  

 

DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 

INJETAVEL - Dipirona Sódica 

500mg/ml. Apresentação: 

Solução injetável. Ampolas de 

2ml.  

 

6.000,0000  

 

AMP  

 

   

87  

 

ELETRODO DESCARTÁVEL COM 

GEL ADULTO - para procedimento 

de curta ou longa duração, 

descartável, hipoalergênico, 

confortável microporoso, com gel 

adesivo de alta condutividade, 

botão de aço inoxidável, com 

baixa ação residual. Com registro 

na ANVISA/MS. Pacote c/ 50 

unidades  

 

500,0000  

 

PCT  

 

   

88  

 

ELETRODO PARA ELETRO 

CAUTÉRIO MODELO FACA – RETA 

EMAI (100MM) - Eletrodo para 

eletrocautério modelo faca reta 

tamanho 100 mm EMAI. As ponta 

eletrodos Emai são compatíveis 

com todos os modelos de Bisturis 

da Emai: BP-100 Plus, BP-100 

Digital, BP-150, BP-150S, BP-400 

Plus e BP-400 Digital.  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

89  

 

ENOXAPARINA 40MG/0,4ML - 

Enoxaparina 40mg/0,4ml 

600,0000  

 

UN  
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Apresentação: Solução Injetável 

em seringas preenchidas.  

 

90  

 

ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 

AUTO SELANTE 15 X 25 CM - 

Envelope para Esterilização Auto 

Selante para esterilização a vapor 

sob pressão. Ideal para clínicas 

que necessitam de praticidade e 

rapidez no processo de 

esterilização de materiais.50 x 

130 mm. Que possua indicador 

de sentido de abertura na 

embalagem Caixa com 200 

unidades  

 

500,0000  

 

CX  

 

   

91  

 

EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP TIPO 

POLIFIX 15 CM ADULTO CORTA 

FLUXO - Equipo 2 vias com clamp 

tipo polifix, embalagem papel 

grau cirúrgico e filme pp/pe 

embalados unitariamente por 

termos selagem. norma nbr 

14790 esterilização à óxido de 

etileno (conforme portaria 

interministerial 482/1999). 

validade 3 anos. conforme norma 

nbr iso 594 parte i e ii. 

composição do produto: 

conector luer macho, protetor 

conector luer macho, tubo de pvc 

cristal, conector y corta-fluxo 

branco, corta-fluxo azul, conector 

luer lock 4,1 mm - com dupla 

rosca, que proporciona maior 

segurança entre as conexões. 

conforme norma nbr iso 594 - 

parte i e ii. protetor para conector 

luer lock fêmea - confeccionado 

em plástico apropriado, a fim de 

permitir acoplamento com o 

conector. rg do produto dentro 

do prazo de validade emitido pela 

anvisa.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

92  EQUIPO MACROGOTAS -TUBO 12.000,0000  UN     
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 MÍNIMO DE 1,40 METROS - com 

injetor lateral flexível, Tubo de 

1,40 metros com ponta 

perfurante e tampa protetora, 

Câmara Gotejadora flexível 

ajustada para macrogotas, 

Respiro de ar com filtro 

bacteriológico 0,2µ, assegura que 

todo ar admitido no interior do 

sistema seja filtrado, evitando o 

colabamento do soro, Tubo 

flexível em PVC, transparente, é 

destinado a transportar o líquido 

do recipiente de solução ao 

acesso venoso, Pinça Rolete ou 

Regulador de Fluxo destinado ao 

controle de gotejamento, regula 

o fluxo de solução entre o zero e 

o máximo.  

 

  

93  

 

EQUIPO MICROGOTAS -TUBO 

MÍNIMO DE 1,50 METROS - Em 

pvc ou similar atóxico, tubo com 

1,50cm, com ponta perfurante 

para ampola plástica ou 

borracha, com pinça rolete corta 

fluxo de alta precisão, injetor 

lateral resistente, conector tipo 

luer, gotejador microgotas, 

respiro com filtro de ar hidrófobo 

bacteriológico, câmara 

gotejadora flexível, embalado em 

papel grau cirúrgico e filme 

transparente, individual, estéril, 

o produto deverá ser entregue 

com laudo analítico que 

comprove cumprimento NBR 

14041.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

94  

 

EQUIPO PARA BOMBA DE 

INFUSÃO LF 2001 - (EQL- E no 

luer) 

Até 220 cm de comprimento, 

prime de até aproximadamente 

15ml, com camara de 

gotejamento flexivel, entrada de 

100,0000  

 

UN  
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ar lateral, com filtro 

bacteriologico e tampa. com tubo 

conector, pinca rolete, fabricado 

com material atoxico, 

embalagem individual em papel 

grau cirúgico, estéril, involucro 

resistente ao manuseio, lacre 

capaz de manter a integridade e 

esterilidade, compatível com bic 

da marca lifemed, lf line.  

 

95  

 

EQUIPO PARA NUTRIÇÃO 

ENTERAL - Dispositivo para 

infusão, controle de fluxo e 

dosagem de soluções enterais.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

96  

 

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - 

Nas dimensões 10 cm x 4,5 m, 

com capa protetora, 100% 

algodão, de excelente fixação, 

flexibilidade, resistência e 

impermeabilidade.  

 

1.000,0000  

 

UN  

 

   

97  

 

FILTRO HIGROSCÓPICO HME - 

Filtro umidificador higroscópico 

com HME Descrição completa: 

Indicado para evitar a 

contaminação cruzada entre 

pacientes submetidos a 

ventilação mecânica, o Filtro 

HME Estéril - 28FHMET-E 

proporciona trocas de calor e 

umidade adequadas ao paciente. 

Pode ser utilizado em hospitais 

e/ou em home-care. O Filtro 

Umidificador higroscópico com 

HME é composto por cápsula de 

plástico rígido transparente 

contendo no interior um disco 

HME de espuma em poliuretano 

com impregnação de Cloreto de 

Cálcio, cuja característica 

higroscópica retém a umidade do 

ar expirado pelo paciente, 

proporcionando assim, uma 

umidificação adequada ao 

100,0000  

 

UN  
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processo de ventilação. O filtro 

bi-direcional hidrofóbico de alta 

capacidade como barreira para 

bactéria/vírus, composto de 

fibras de polipropileno, confere 

uma filtração eletrostática e 

retêm em sua estrutura 

partículas acima de 0,3 microns 

de diâmetro. Entrada para 

capnografia tipo Luer-Lock. 

Tampa para proteção e descarte. 

Livre de Látex Produto Estéril 

(E.T.O.) Produto de uso único 

Descartável Embalagem 

individual compatível com: 

Ventiladores de UTI e Aparelhos 

de Anestesia. Composição: 

Membrana Filtrante: 

Polipropileno hidrofóbico. Disco 

HME higroscópico: Espuma com 

impregnação de cloreto de cálcio 

CaCl. Estrutura Externa: 

Polipropileno. Traquéia e Tampa: 

PVC. Filtro Alta eficiência e baixa 

resistência Filtração: 

Eletrostática Volume corrente: 

150 a 1500 ml Espaço morto: 38 

ml Eficiência de Filtragem 

Bacteriana: 99,999 % (3,2µm) 

Eficiência de Filtragem Viral: 

99,99 % (3,2µm) Eficiência de 

umidificação: Vt = 500 ml: 28.9 

mg/L com FR 20 rpm Resistência: 

30 l/ min; 2,02 cmH2O 60 l/ min; 

5,19 cmH2O 90 l/ min; 9,37 

cmH2O Umidade de saída: 3,18 

mg a 500 ml de volume corrente 

Queda de pressão: 173 Kpa a 30 

lpm Queda de pressão: 445 Kpa a 

60 lpm Conexão Superior 

Diâmetro Externo: 22,0 mm 

(fêmea)/ Diâmetro Interno: 15,0 

mm (macho) Conexão Inferior 

Diâmetro Externo: 22,0 mm 

(macho)/ Diâmetro Interno: 15,0 

mm (fêmea).  
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98  

 

FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 

C/ AGULHA - N° 1-0 - Simples, 

cuticular, com agulha, tipo 

absorvível, de origem animal, 

estéril, composta por tecido 

conectivo purificado (principalm 

ente colágeno) ou a camada da 

submucosa fibrosa do intestino 

de bovinos. O categute simples é 

embalado em uma solução 

amaciante de 89,5% de álcool 

isopropílico p.a., 1,0% de 

diatanolamina p.a., 0,25% de 

benzoato de sódio (grau 

farmacêutico USP) e água  estéril 

para injeção q.s.p. 100%. O 

produto atende às especificações 

estabelecidas pela Norma ABNT 

NBR 13904. Caixa com 24 

unidades. N° 1-0/Agulha 3/8.  

 

50,0000  

 

CX  

 

   

99  

 

FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 

C/ AGULHA - N° 2-0 - Simples, 

cuticular, com agulha, tipo 

absorvível, de origem animal, 

estéril, composta por tecido 

conectivo purificado 

(principalmente colágeno) ou a 

camada da submucosa fibrosa do 

intestino de bovinos. O categute 

simples é embalado em uma 

solução amaciante de 89,5% de 

álcool isopropílico p.a., 1,0% de 

diatanolamina p.a., 0,25% de 

benzoato de sódio (grau 

farmacêutico USP) e água  estéril 

para injeção q.s.p. 100%. O 

produto atende às especificações 

estabelecidas pela Norma ABNT 

NBR 13904.  Caixa com 24 

unidades.N°2-0  

 

50,0000  

 

CX  

 

   

100  

 

FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 

C/ AGULHA - N° 4-0 - simples, 

cuticular, com agulha, tipo 

50,0000  

 

CX  
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absorvível, de origem animal, 

estéril, composta por tecido 

conectivo purificado (principalm 

ente colágeno) ou a camada da 

submucosa fibrosa do intestino 

de bovinos. O categute simples é 

embalado em uma solução 

amaciante de 89,5% de álcool 

isopropílico p.a., 1,0% de 

diatanolamina p.a., 0,25% de 

benzoato de sódio (grau 

farmacêutico USP) e água  estéril 

para injeção q.s.p. 100%. O 

produto atende às especificações 

estabelecidas pela Norma ABNT 

NBR 13904. Caixa com 24 

unidades.N° 4-0 - Agulha 3/8.  

 

101  

 

FIO DE SUTURA NYLON 1.0 C/ 

AGULHA CX C/ 24 - Monofilado, 

cuticular, preto com agulha, para 

sutura, Agulha siliconizada, que 

permite uma penetração suave 

na pelo do paciente; Atendem a 

norma NBR 13904 e Portaria 

INMETRO n. 157/2002. Agulha 

3/8 caixa com 24 unidades. N° 1-

0  

 

100,0000  

 

CX  

 

   

102  

 

FIO DE SUTURA NYLON 2-0 C/ 

AGULHA - monofilado, cuticular, 

preto com agulha, para sutura, 

Agulha siliconizada, que permite 

uma penetração suave na pele do 

paciente; Atendem a norma NBR 

13904 e Portaria INMETRO n. 

157/2002. caixa com 24 

unidades. N° 2-0-Agulha 3/8 .  

 

100,0000  

 

CX  

 

   

103  

 

FIO DE SUTURA NYLON 3-0 C/ 

AGULHA - monofilado, cuticular, 

preto com agulha, para sutura, 

Agulha siliconizada, que permite 

uma penetração suave na pele do 

paciente; Atendem a norma NBR 

13904 e Portaria INMETRO n. 

100,0000  

 

CX  
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157/2002. caixa com 24 

unidades. N° 3-0 - Agulha 3/8.  

 

104  

 

FIO DE SUTURA NYLON 4-0 C/ 

AGULHA - monofilado, cuticular, 

preto com agulha, para sutura, 

Agulha siliconizada, que permite 

uma penetração suave na pele do 

paciente; Atendem a norma NBR 

13904 e Portaria INMETRO n. 

157/2002. caixa com 24 

unidades. N° 4-0 - Agulha 3/8 .  

 

100,0000  

 

CX  

 

   

105  

 

FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 

MM X 50 METROS, TIPO CREPE, 

COR BRANCA - 19 mm x 50 

metros, tipo crepe, cor branca.  

 

2.000,0000  

 

UN  

 

   

106  

 

FITA MÉTRICA 1,5 M - 1,50 

metros, Material - 95% Poliéster - 

5% Fibra de Vidro. Cores.  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

107  

 

FITA MICROPORE 25 MM X 10M - 

25 mm x 10 m, com capa 

protetora, hipoalérgica, cor 

branca, resistente, gruda fácil, 

não agride a pele.  

 

3.000,0000  

 

UN  

 

   

108  

 

FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 

50 MTS. - 19 mm x 50 mts, fita 

utilizada como indicador de 

processo de esterilização a vapor 

em autoclaves. 

A viragem ocorre em listas negras 

bem identificáveis, após ser 

utilizada nas etapas de 

esterilização por autoclavagem.  

 

2.000,0000  

 

UN  

 

   

109  

 

FIXADOR CITOLÓGICO - Fixador 

citológico à base de 

propilenoglicol e álcool sistema 

tipo spray com propriedades para 

fixação e sustentação da 

integridade celular de esfregaços 

de material biológico estendidos 

em lâmina de vidro. 100 ML.  

200,0000  

 

UN  

 

   



 

67 
 

 

110  

 

FLUXÔMETRO PARA AR 

COMPRIMIDO - Fluxômetro ar 

comprimido descrição completa: 

fluxometro ar comprimido 0/15 

lpm (amarelo) para rede 

canalizada, indicado para uso 

medicinal. função de controlar a 

vazão do gás, de acordo com 

volume recomendado. fabricado 

em metal cromado, cápsula e 

bilha em policarbonato, escala de 

0 a 15 litros por minuto e botão 

para regulagem de fluxo. 

conexões de entrada e saída 

padrão ABNT NBR 11906.  

 

20,0000  

 

UN  

 

   

111  

 

FLUXÔMETRO PARA OXIGENIO - 

Fluxômetro, aplicação oxigênio, 

corpo em latão cromado, esfera 

em aço inoxidável, borboleta em 

nylon com rosca metálica na cor 

padrão do gás (verde-emblema), 

conexão fêmea, niple de saída em 

latão cromado, capacidade fluxo 

0 a 15 l/min, subdivisões de 

1L/min.  

 

20,0000  

 

UN  

 

   

112  

 

FORMOL 37 % - Formol 37% 1000 

ml composto com mínimo 37% 

em peso e 40% em volume, 

apresentação mínima 1000 ml 

em frasco plástico escuro, 

resistente e seguro constando 

dados de identificação, lote, 

fabricacao, validade, registro no 

m.s / anvisa. validade mínima de 

12 meses após emissão de nf de 

entrega.  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

113  

 

Frasco para nutrição enteral 300 

ml. - Descartável, não estéril, 

Tampa de rosca com saída para 

adaptar ao equipo, Alça de 

fixação na sua base para 

pendurar o frasco com 

200,0000  

 

UN  
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travamento.  

 

114  

 

GARROTE - Garrote, material 

faixa elástica cor azul, 

componente adicional c/ sistema 

de trava em plástico, tamanho 

adulto, uso reutilizável. Fecho em 

PVC, que permite um ajuste fácil 

e confortável  

 

20,0000  

 

UN  

 

   

115  

 

GEL CONDUTOR INCOLOR PARA 

ULTRASSON/ 

ELETROCARDIOGRAMA 1L - Gel 

condutor incolor para ultrasson, 

eletrocardiograma / frasco de 1 

litro/1grama  

 

1.500,0000  

 

FR  

 

   

116  

 

GLICERINADO CLISTER 500 ML - 

GLICERINA SOLUÇÃO ENEMA 

(CLISTER) 12 % FRASCO 500 ML 

COM SONDA RETAL  

 

100,0000  

 

FR  

 

   

117  

 

GLICOSE 25% FRASCO AMPOLA 

10 ML EV - Glicose 25% 

endovenoso, 10 ml  

 

800,0000  

 

UN  

 

   

118  

 

GLICOSE HIP 50% FRASCO 

AMPOLA 10 ML EV - Glicose 50% 

endovenoso, 10ml  

 

250,0000  

 

UN  

 

   

119  

 

GLICOSIMETRO - GLICOSIMETRO 

Kit medidor de glicose 

glicosímetro, composto de 01 

monitor, 10 tiras, 10 lancetas, 01 

lancetador e estojo, para 

monitorização de glicemia, cinco 

segundos para o resultado do 

teste, média de resultados dos 

últimos 7 e 14 dias, memória para 

200 resultados com data e hora, 

menor amostra sanguínea, 

apenas 2ul (microlitros), liga e 

desliga automaticamente. Forma 

de apresentação: kit (KIT); 

Unidade de estoque: kit (KIT). 

Unidade de fornecimento: kit. 

150,0000  

 

UN  
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Marca e  modelo deve ser 

compatível com a tiras de 

glicemia.  

 

120  

 

GUIA TIPO BOUGIE 305 - Fio guia 

tipo bougie – para intubação 

traqueal, guia para introdução de 

sonda endotraqueal, introdutor, 

tipo guia de intubação, tipo perfil 

cateter tipo bougie venlado, tipo 

ponta atraumáca, calibre cerca 

de 15 mm , comprimento cerca 

de 70 cm, componente I escala 

graduada e marcação. 

Embalagem individual esteril.  

 

80,0000  

 

UN  
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HEPARINA  5000UI 5ML AMPOLA 

- Heparina 5000UI. 

Apresentação: Solução Injetável 

IV em ampola de 5ml  

 

5.000,0000  

 

UN  

 

   

122  

 

HIDROCOLÓIDE - Cobertura 

primária de hidrocolóide, 

transparente, tipo extrafino, 

medindo aproximadamente 10 

cm x 10 cm de comprimento 

bordas adesivas, moldável às 

diferentes partes do corpo, 

contendo em sua camada interna 

partículas absorventes de 

gelatina, pectina e 

carboximetilcelulose seletiva, 

elástica e adesiva em sua 

superfície, coberta por uma 

membrana de permeabilidade 

seletiva, elástica de poliuretano, 

com espessura homogênea, 

permeável a trocas gasosas e 

impermeável a líquidos e 

bactérias. a cobertura primária 

deve permanecer aderida à pele 

no mínimo durante 5 dias, 

mantendo o ambiente da lesão 

úmido e ocluído. estéril, 

embalagem individual adequada, 

segura, compatível com o 

100,0000  

 

CX  
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processo de esterilização e que 

permita abertura e transferência 

com técnica asséptica, contendo 

dados de identificação, 

procedência, número do lote, 

data e tipo de esterilização, prazo 

de validade e atender à legislação 

sanitária vigente e pertinente ao 

produto e registro no ministério 

da saúde. Caixa com 10 placas  
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HIDROCORTISONA 100MG/ML 

SOLUÇÃO INJETAVEL - 

Hidrocortisona 100mg/ml. 

Apresentação: Pó Liófilo p/ 

solução injetável IV/IM + 

diluente, em Frasco/Ampola de 

2ml  

 

3.000,0000  

 

UN  

 

   

124  

 

HIDROCORTISONA 500MG/ML 

SOLUÇÃO INJETAVEL - 

Hidrocortisona 500mg/ml. 

Apresentação: Pó Liófilo p 

solução injetável IV/IM + 

diluente, em Frasco/Ampola de 

4ml.  

 

4.000,0000  

 

AMP  
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HIDROGEL COM ALGINATO - 

Cobertura primária de hidrogel 

composto de água, 

carboximetilcelulose, pectina e 

alginato, acondicionado em 

frasco, com aplicador de bico 

longo, amorfo, transparente. 

embalagem individual com no 

mínimo 85 gramas, adequada, 

segura, e garanta mesmo após 

sua abertura, a proteção do 

produto. a embalagem deve 

conter: dados de identificação, 

procedência, número de lote, 

data e tipo de esterilização, prazo 

de validade, atender à legislação 

sanitária vigente e pertinente ao 

produto e registro no ministério 

da saúde.  

50,0000  

 

UN  
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HIPOSULFITO DE SODIO 2% - 

Hipossulfito de sodio 2%  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

127  

 

HISTERÔMETRO DE COLLIN 

GINECOLÓGICO 28CM - 

Histerômetro de collin 

ginecológico 28cm p/ medição do 

útero; confeccionado em aço 

inoxidável, com escala 

centimetrada e anel de 

identificação de profundidade 

confeccionado em aço 

inoxidável.Garantia de 12 meses.  

 

8,0000  

 

UN  

 

   

128  

 

IMOBILIZADOR DE CABEÇA 

LATERAL - Imobilizador de cabeça 

espuma impermeável adulto com 

base, confeccionado em 

polietleno de alta densidade, 

injetado, permitndo uma maior 

resistência,as proteções dos 

blocos e base são revestdos com 

espuma macia tpo EVA ; Cintos de 

nylon, com fechamento em 

velcro.Rádio Transparente; 

Composição: Polietleno, Eva, 

Velcro, Botões de Polietleno e 

cintos de nylon; Cor: Amarelo 

com preto; Em Material Que 

Promova Barreira Microbiana e 

Abertura Asséptca; Validade 

mínima 1 anos. Embalagem 

deverá conter N.º lo lote, data de 

fabricação e validade, nome do 

responsável técnico, Garanta 

contra defeitos de fabricação ou 

materiais. Registro na Anvisa. 

Apresentação do produto deverá 

obedecer a legislação atual 

vigente  

 

5,0000  

 

UN  
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KIT CAIXA INSTRUMENTAL PARA 

CURATIVO - Caixa de curativos - 

caixa em aço inox 25x20x10cm 

perfurada conteudo 05 peças, 1- 

10,0000  

 

CX  

 

   



 

72 
 

cuba redonda media 10x5cm; 1-

pinca dissecção c dente 16cm; 1- 

pinça dissecção c serrilha 14cm; 

1-pinca pean 16cm reforcada; 1-

tesoura romba fina reta 15cm  
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KIT CAIXA INSTRUMENTAL PARA 

SUTURA - Kit Sutura contendo: 01 

Tesoura de Mayo, Reta, 15cm, 

confeccionada em aço inoxidável, 

embalagem individual 01 Tesoura 

de Mayo, Curva, 15cm, 

confeccionada em aço inoxidável, 

embalagem individual 01 Porta 

Agulha Mayo Hegar, 14cm, 

confeccionado em aço 

inoxidável, embalagem individual 

01 Pinça Kelly, Curva, 14cm, 

confeccionado em aço 

inoxidável, embalagem individual 

01 Pinça Kelly, Reta, 14cm, 

confeccionado em aço 

inoxidável, embalagem individual 

01 Pinça anatômica, 14cm, 

confeccionado em aço 

inoxidável, embalagem individual 

05 Cabo de bisturi nº 4 01 Pinça 

Adson, 12cm, Serrilhada, 

confeccionado em aço 

inoxidável, embalagem individual 

01 Caixa confeccionada em aço 

inox, perfurada, dimensões: 

20x10x5cm.  

 

10,0000  

 

CX  
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KIT ELETRODOS PRECORDIAIS 

ECG - Kit de Eletrodos Precordiais 

(Conjunto com 6 unidades) para 

ECG, ORIGINAL, para 

Eletrocardiografo marca BIONET - 

Cardiocare 2000  

 

20,0000  

 

KT  

 

   

132  

 

KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL 

TAMANHO G - Kit Papanicolau G 

descartável, não estéril, 

composto por: 01 (um) espéculo 

vaginal, modelo collins, tamanho 

200,0000  

 

KT  
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médio, com abertura e 

fechamento completos, 

poliestireno cristal, bordas 

atraumáticas, com abertura em 

forma de rosca tipo borboleta 

acoplado ao espéculo, com 

elementos articulados, 

simétricos, , 01 (uma) escova 

ginecológica, descartável 

constituída de haste de plástico, 

cilíndrica ou facetada, com 

aproximadamente 20 cm de 

comprimento, com 2 cm de 

cerdas macias numa das 

extremidades, distribuídas em 

formato cônico, 01 (uma) 

espátula de Ayres de madeira, 

resistente, pontas arredondadas 

,descartável, medindo 18cm de 

comprimento, 01 ( um ) par de 

luvas eva, 01 ( uma) Lâmina para 

microscopia medindo 

aproximadamente 26mm de 

largura e 76mm de comprimento, 

1,2-1,4 mm de espessura, 

lapidada ou ponta fosca, plana 

isenta de ranhuras ou 

imperfeições, limpa e 

desengordurada, com uma 

extremidade fosca acompanha 

de porta - lamina UNDcom local 

para identificação dos dados da 

paciente. Embalagem individual, 

com uma face transparente que 

permita a visualização do 

produto, integra, com selagem 

eficiente que garanta a 

integridade do produto, até o 

momento de sua utilização, 

permita a abertura e 

transferência com técnica 

asséptica, trazendo 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

número de lote, método, data de 

fabricação, prazo de validade e 
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numero de registro no Ministério 

da Saúde.  

 

133  

 

KIT PARA COLETA DE EXAME 

PAPANICOLAU TAMANHO M. - kit 

papanicolau m descartável, não 

estéril, composto por: 01 (um) 

espéculo vaginal, modelo collins, 

tamanho médio, com abertura e 

fechamento completos, 

poliestireno cristal, bordas 

atraumáticas, com abertura em 

forma de rosca tipo borboleta 

acoplado ao espéculo, com 

elementos articulados, 

simétricos, , 01 (uma) escova 

ginecológica, descartável 

constituída de haste de plástico, 

cilíndrica ou facetada, com 

aproximadamente 20 cm de 

comprimento, com 2 cm de 

cerdas macias numa das 

extremidades, distribuídas em 

formato cônico, 01 (uma) 

espátula de ayres de madeira, 

resistente, pontas arredondadas 

,descartável, medindo 18cm de 

comprimento, 01 ( um ) par de 

luvas eva, 01 ( uma) lâmina para 

microscopia medindo 

aproximadamente 26mm de 

largura e 76mm de comprimento, 

1,2-1,4 mm de espessura, 

lapidada ou ponta fosca, plana 

isenta de ranhuras ou 

imperfeições, limpa e 

desengordurada, com uma 

extremidade fosca acompanha 

de porta - lamina com local para 

identificação dos dados da 

paciente. embalagem individual, 

com uma face transparente que 

permita a visualização do 

produto, integra, com selagem 

eficiente que garanta a 

integridade do produto, até o 

800,0000  

 

KT  
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momento de sua utilização, 

permita a abertura e 

transferência com técnica 

asséptica, trazendo 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

número de lote, método, data de 

fabricação, prazo de validade e 

numero de registro no ministério 

da saúde.  
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KIT PARA COLETA DE EXAME 

PAPANICOLAU TAMANHO P - Kit 

Papanicolau P descartável, não 

estéril, composto por: 01 (um) 

espéculo vaginal, modelo collins, 

tamanho médio, com abertura e 

fechamento completos, 

poliestireno cristal, bordas 

atraumáticas, com abertura em 

forma de rosca tipo borboleta 

acoplado ao espéculo, com 

elementos articulados, 

simétricos, , 01 (uma) escova 

ginecológica, descartável 

constituída de haste de plástico, 

cilíndrica ou facetada, com 

aproximadamente 20 cm de 

comprimento, com 2 cm de 

cerdas macias numa das 

extremidades, distribuídas em 

formato cônico, 01 (uma) 

espátula de Ayres de madeira, 

resistente, pontas arredondadas 

,descartável, medindo 18cm de 

comprimento, 01 ( um ) par de 

luvas eva, 01 ( uma) Lâmina para 

microscopia medindo 

aproximadamente 26mm de 

largura e 76mm de comprimento, 

1,2-1,4 mm de espessura, 

lapidada ou ponta fosca, plana 

isenta de ranhuras ou 

imperfeições, limpa e 

desengordurada, com uma 

extremidade fosca acompanha 

700,0000  

 

UN  
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de porta - lamina UNDcom local 

para identificação dos dados da 

paciente. Embalagem individual, 

com uma face transparente que 

permita a visualização do 

produto, integra, com selagem 

eficiente que garanta a 

integridade do produto, até o 

momento de sua utilização, 

permita a abertura e 

transferência com técnica 

asséptica, trazendo 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

número de lote, método, data de 

fabricação, prazo de validade e 

numero de registro no Ministério 

da Saúde.  
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KIT PERAS PARA ECG - Kit de 

Peras (conjunto com 6 unidades) 

para ECG para Eletrocardiografo 

marca BIONET Cardiocare 2000  

 

20,0000  

 

KT  

 

   

136  

 

LÂMINA DE BISTURI Nº 10 - 

LÂMINA DE BISTURI-   

confeccionada em aço carbono, 

esterilizada a raio gama, 

embalada individualmente em 

forma de sache c/inibidor de 

corrosão, que não permite a 

perfuração da embalagem, 

garantindo a   esterilização e 

prevenindo contra possíveis 

acidentes, a embalagem permite 

a retirada da lâmina c/muita 

facilidade, permitindo a 

realizações de cortes suaves, de 

fácil identificação de sua área de 

corte através da diferença da 

tonalidade de cor, licenciada de 

acordo com a ISO 9002. 

Numeração: 10. Caixa com 100 

unidades.  

 

20,0000  

 

CX  

 

   

137  LÂMINA DE BISTURI Nº 11 - 50,0000  CX     
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 confeccionada em aço carbono, 

esterilizada a raio gama, 

embalada individualmente em 

forma de sache c/inibidor de 

corrosão, que não permite a 

perfuração da embalagem, 

garantindo a esterilização e 

prevenindo contra possíveis 

acidentes, a embalagem permite 

a retirada da lâmina c/muita 

facilidade, permitindo a 

realizações de cortes suaves, de 

fácil identificação de sua área de 

corte através da diferença da 

tonalidade de cor, licenciada de 

acordo com a ISO 9002.  

Numeração: 11. Caixa com 100 

unidades.  
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LÂMINA DE BISTURI Nº 15 - 

LÂMINA DE BISTURI-   

confeccionada em aço carbono, 

esterilizada a raio gama, 

embalada individualmente em 

forma de sache c/inibidor de 

corrosão, que não permite a 

perfuração da embalagem, 

garantindo a   esterilização e 

prevenindo contra possíveis 

acidentes, a embalagem permite 

a retirada da lâmina c/muita 

facilidade, permitindo a 

realizações de cortes suaves, de 

fácil identificação de sua área de 

corte através da diferença da 

tonalidade de cor, licenciada de 

acordo com a ISO 9002. 

Numeração: 15. Caixa com 100 

unidades.  

 

20,0000  

 

CX  
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LANCETAS - Sistema de punção 

capilar Digital, de uso único, não 

permitindo ser remontada ou 

reutilizada, que dispensa o uso do 

lancetador, com base e protetor 

plástico, agulha com espessura 

1.200,0000  

 

CX  
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igual ou inferior a 28 g que retrai 

automaticamente após o uso, 

reduzindo o risco de acidentes e 

garantindo rapidez, precisão e 

incisão consistente com base nos 

padrões das normas de 

Biossegurança da NR32. 

Embalagem com dados de 

identificação do produto, lote, 

marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade 

(não inferior a 12 meses) e 

registro no Ministério da Saúde. 

Caixa com 200 unidades.  

 

140  

 

LANTERNA CLINICA - LANTERNA 

CLINICA Descrição 

completa:Lanterna de iluminação 

LED de 2,2V; Alimentação através 

de duas pilhas AAA (palito); na 

cor preta, confeccionada de 

plástico de alta resistencia, 

acionamento por botão 

liga/desliga, garantia de 01 ano 

contra defeitos de fabricação  

 

20,0000  

 

UN  
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LARINGOSCÓPIO ADULTO - KIT 

COMPLETO LARINGOSCÓPIO ( 

COM LÃMINAS CURVAS N. 2,3,4 ) 

ADULTO Laringoscopio para 

Adulto, Com Laminas Curvas, 

Cabo Standard Médio, 

Alimentação duas Pilhas tpo C, 

Laminas Macintosh 2,3 e 4 

Curvas, Autoclavaveis até 134 

Graus Celsius, nenhum efeito 

adverso no uso de ETO, 

autoclavagem a vapor Validade 

mínima 1 anos. Embalagem 

deverá conter N.º lo lote, data de 

fabricação e validade, nome do 

responsável técnico, Garanta 

contra defeitos de fabricação ou 

materiais. Registro na Anvisa. 

Apresentação do produto deverá 

obedecer a legislação atual 

5,0000  

 

KT  
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vigente  
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LARINGOSCÓPIO INFANTIL - KIT 

COMPLETO LARINGOSCÓPIO ( 

COM LÃMINAS RETAS N. 00,0,1 ) 

INFANTIL Laringoscopio Infantl, 

Cabo Recartlhado, Alimentação 

duas Pilhas tpo C, Laminas Retas 

Macintosh 00,0 e 1, 

Autoclavaveis até 134 Graus 

Celsius, nenhum efeito adverso 

no uso de ETO, autoclavagem a 

vapor Validade mínima 1 anos. 

Embalagem deverá conter N.º lo 

lote, data de fabricação e 

validade, nome do responsável 

técnico, Garanta contra defeitos 

de fabricação ou materiais. 

Registro na Anvisa. Apresentação 

do produto deverá obedecer a 

legislação atual vigente.  

 

5,0000  

 

KT  
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LENCOL DESCARTÁVEL DE PAPEL 

- Em material celulósico ou 

similar, com alvura entre 90 a 

100%,de cor branca, medindo 

70cm x 50m, com densidade 

mínima entre 32 a 37gr,de cor 

branca, embalado 

individualmente em material que 

garanta a integridade do 

produto, a apresentação do 

produto devera obedecer a 

legislação atual vigente cx c/ 10 

unidades  

 

50,0000  

 

CX  
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LENÇOL DESCARTÁVEL PARA 

MACA COM ELÁSTICO - 

Confeccionado em TNT (tecido 

não tecido) 100% polipropileno, 

atóxico, cor branco, com elástico 

por toda volta, tamanho: 2,00m x 

0,90cm. Embalagem c/ 10 

unidades  

 

300,0000  

 

PCT  

 

   

145  LUVA DE PROCEDIMENTO EM 50,0000  CX     
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 VINIL, DESCARTÁVEL CAIXA COM 

100 UNIDADES, TAMANHOS P - 

Luva de procedimento em Vinil, 

Confeccionada em resina vinílica, 

com pó absorvível, antialérgica - 

Tamanho P. Embalagem: caixa 

com 100 unidades, contendo 

externamente os dados de 

identificacão, procedência, data 

de fabricação prazo de validade, 

registro no Ministério da Saúde. 

Deverá ser apresentado Registro 

do produto junto ao Ministério 

da Saúde/ANVISA e Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação da 

ANVISA, sendo material 

importado deverá apresentar o 

Certificado do país de origem 

com tradução juramentada para 

o idioma português.  

 

  

146  

 

LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL  N° 

7.0. - Anatômicas; Contém látex 

natural; 

Estéril; Baixo nível de proteína; 

Aprovadas pelo Ministério do 

Trabalho (CA); Atóxico; 

Inodoro; Durável.  

TAMANHO 7  

 

1.000,0000  

 

PR  
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LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL  N° 

7.5. - Anatômicas; Contém látex 

natural; 

Estéril; Baixo nível de proteína; 

Aprovadas pelo Ministério do 

Trabalho (CA); Atóxico; 

Inodoro; Durável.  

TAMANHO 7.5  

 

2.000,0000  

 

PR  

 

   

148  

 

LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL  N° 8. - 

Anatômicas; Contém látex 

natural; 

Estéril; Baixo nível de proteína; 

Aprovadas pelo Ministério do 

Trabalho (CA); Atóxico; 

Inodoro; Durável.  

1.000,0000  

 

PR  
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TAMANHO 8  

 

149  

 

LUVAS DE LÁTEX PARA 

PROCEDIMENTO - TAM M - Uso 

único, individual e por 

procedimento, não deve ser 

reprocessado. Composição: Látex 

natural, levemente talcada com 

pó absorvível (amido de milho). 

Anatômicas. Não estéreis. 

Ambidestras. Caixa com 100 

unidades  

 

1.000,0000  

 

CX  
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LUVAS DE LÁTEX PARA 

PROCEDIMENTO - TAM P - Uso 

único, individual e por 

procedimento, não deve ser 

reprocessado. Composição: Látex 

natural, levemente talcada com 

pó absorvível (amido de milho). 

Anatômicas. Não estéreis. 

Ambidestras. No Tamanho: P. 

Caixa com 100 unidades.  

 

1.000,0000  

 

CX  
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LUVAS DE LÁTEX PARA 

PROCEDIMENTO - TAM PP - Uso 

único, individual e por 

procedimento, não deve ser 

reprocessado. Composição: Látex 

natural, levemente talcada com 

pó absorvível (amido de milho). 

Anatômicas. Não estéreis. 

Ambidestras. No Tamanho: PP. 

Caixa com 100 unidades.  

 

1.000,0000  

 

CX  
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LUVAS DE LÁTEX PARA 

PROCEDIMENTO. TAM. G - Uso 

único, individual e por 

procedimento, não deve ser 

reprocessado. 

Composição: Látex natural, 

levemente talcada com pó 

absorvível (amido de milho). 

Anatômicas. Não estéreis. 

Ambidestras.. Caixa com 100 

unidades.  

1.000,0000  

 

CX  
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MACACÃO DE SEGURANÇA G - 

Macacão de segurança 

confeccionado em tecido não 

tecido, proteção comprovada, 

filtra 99,9% das partículas >3 

mícrons* (TNT) 49,0000 

9.800,0000 de polipropileno com 

filme de polietileno microporoso, 

capuz em duas peças com 

elástico, fechamento frontal com 

zíper bidirecional sem aba 

protetora, elástico na cintura, 

punhos e tornozelos.LEVE, 

RESPIRÁVEL E RESISTENTE - 

Fabricada em material laminado 

microporoso, TRATAMENTO 

ANTIESTÁTICO. Sem costura na 

região dos ombros. NÃO 

CONTÉM LÁTEX EM SUA 

COMPOSIÇÃO. Indicada para 

proteção do tronco e membros, 

superiores e inferiores, contra 

respingos.Embalagem contendo 

dados da fabricação e validade. 

Tamanho G com medidas 

aproximadas de 1,56 altura e 0,62 

largura  

 

250,0000  

 

UN  
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MACACÃO DE SEGURANÇA GG - 

Macacão de segurança 

confeccionado em tecido não 

tecido, proteção comprovada, 

filtra 99,9% das partículas >3 

mícrons* (TNT) 49,0000 

9.800,0000 de polipropileno com 

filme de polietileno microporoso, 

capuz em duas peças com 

elástico, fechamento frontal com 

zíper bidirecional sem aba 

protetora, elástico na cintura, 

punhos e tornozelos.LEVE, 

RESPIRÁVEL E RESISTENTE - 

Fabricada em material laminado 

microporoso, TRATAMENTO 

ANTIESTÁTICO. Sem costura na 

250,0000  

 

UN  
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região dos ombros. NÃO 

CONTÉM LÁTEX EM SUA 

COMPOSIÇÃO. Indicada para 

proteção do tronco e membros, 

superiores e inferiores, contra 

respingos.Embalagem contendo 

dados da fabricação e validade. 

Tamanho GG com medidas 

aproximadas de 1,60 altura e 0,68 

largura  
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MALETA DE PRIMEIROS 

SOCORROS - MALETA CAIXA 

PRIMEIROS SOCORROS DE 

MEDICAMENTOS C/2 BANDEJAS

  

Composição: Plástico 

Possui duas bandejas com 

divisórias, conta com uma trava 

de segurança e uma Alça para 

transporte 

Maleta prática e resistente 

Dimensões aproximadas: 37cm X 

19cm X 19cm  

 

12,0000  

 

UN  
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MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 

15 CM X 25 MTS - Confeccionada 

em tecido 100% algodão;  

Elasticidade no sentido 

transversal com enrolamento 

uniforme em toda sua extensão;  

Compressão uniforme em toda 

sua extensão para manter a 

proteção do membro;  Alta 

resistência para preservação da 

integridade tecidual. Tamanho: 

15 cm x 25  metros  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

157  

 

MANITOL 20 % 250 ML  SISTEMA 

FECHADO - MANITOL 20 % 250 

ML  SISTEMA FECHADO  

 

200,0000  

 

FR  

 

   

158  

 

MÁSCARA DE ALTA 

CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO 

COM RESERVATÓRIO ADULTO - 

Composto por: Máscara de 

50,0000  

 

UN  

 

   



 

84 
 

Oxigênio de Alta Concentração 

(tamanho Adulto), Tubo de 

Oxigênio 2,10 m e Bolsa 

Reservatório.Adicionais: - 

Máscara para nebulização - 

Tamanho adulto - 1,5 metros de 

mangueira - 01 Bolsa reservatório 

- 01 Elástico para fixação da 

máscara  

 

159  

 

MÁSCARA DE ALTA 

CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO 

COM RESERVATÓRIO INFANTIL - 

Composto por: Máscara de 

Oxigênio de Alta Concentração 

(tamanho Infantil), Tubo de 

Oxigênio 2,10 m e Bolsa 

Reservatório.Adicionais: - 

Máscara para nebulização - 

Tamanho Infantil - 01 mangueira 

- 01 Bolsa reservatório - 01 

Elástico para fixação da máscara  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

160  

 

MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO 

ADULTO - Componentes: 

extensão com conector para ar 

comprimido ou  oxigênio, 

recipiente dosador e máscara- 

adulto  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

161  

 

MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO 

INFANTIL - Componentes: 

extensão com conector para ar 

comprimido ou  oxigênio, 

recipiente dosador e máscara- 

infantil.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

162  

 

MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA - 

Com elástico, tripla camada com 

filtro que proporciona uma 

eficiência de filtração bacteriana 

maior que 95%, tiras super 

resistentes de 40 cm de 

comprimento, na cor branca e 

tamanho único. Caixa com 50 

unidades  

1.000,0000  

 

CX  

 

   



 

85 
 

 

163  

 

MÁSCARA FACIAL VENTURI 

ADULTO - COMPLETA-Kit 

composto por máscara 

transparente, flexível, atóxica 

com elástico para ajuste facial e 

orifícios laterais; traquéia; 6 

diluidores coloridos para 

diferentes concentrações de % de 

FIO2, nas cores azul (24%), 

amarelo (28%), branco (31%), 

verde (35%), vermelho (40%), 

laranja (50%) e copo (branco) 

com entrada para ar comprimido, 

prolongamento de oxigênio.  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

164  

 

MÁSCARA LARINGEA 3 - silicone, 

descartável, ser fabricada 100% 

em silicone grau médico e 

totalmente livre de látex; Reforço 

em espiral minimiza 

esmagamento, resistente à 

torção ou dobras; Possuir barras 

que protegem a obstrução 

acidental da epiglote; Engate 

rápido para seringas. Constituída 

por: Conector proximal; Tubo 

Condutor da via aérea; Manquito 

pneumático; Válvula de retenção 

unidirecional; Tubo de 

enchimento.  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

165  

 

MÁSCARA LARINGEA 4 - silicone, 

descartável, ser fabricada 100% 

em silicone grau médico e 

totalmente livre de látex; Reforço 

em espiral minimiza 

esmagamento, resistente à 

torção ou dobras; Possuir barras 

que protegem a obstrução 

acidental da epiglote; Engate 

rápido para seringas. Constituída 

por: Conector proximal; Tubo 

Condutor da via aérea; Manquito 

pneumático; Válvula de retenção 

unidirecional; Tubo de 

50,0000  

 

UN  

 

   



 

86 
 

enchimento.  

 

166  

 

MÁSCARA LARINGEA 5 - silicone, 

descartável, ser fabricada 100% 

em silicone grau médico e 

totalmente livre de látex; Reforço 

em espiral minimiza 

esmagamento, resistente à 

torção ou dobras; Possuir barras 

que protegem a obstrução 

acidental da epiglote; Engate 

rápido para seringas. Constituída 

por: Conector proximal; Tubo 

Condutor da via aérea; Manquito 

pneumático; Válvula de retenção 

unidirecional; Tubo de 

enchimento.  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

167  

 

MÁSCARA N95 - Mascara n95 - 

máscara descartável específica 

para isolamento respiratório, 

fechada, tipo personal 

respirador, com selo de garantia 

cdc niosh (pff 2 n 95) filtro 95% de 

eficiência para partículas de 0,1 a 

10 micra. com dispositivo para 

ajuste nasal fixado no corpo da 

máscara, tiras laterais de 

comprimento adequado para 

fixação e perfeito ajuste facial. 

atóxica, hipoalérgica e inodora. 

embaladas individualmente. 

unidade.  

 

3.000,0000  

 

UN  

 

   

168  

 

MÁSCARA PFF2-S 10.02 - 

Respirador de classe PFF-2 com 

filtro testado conforme norma 

NBR 13698 e com CA . Proteção 

das vias respiratórias contra 

poeiras, névoas e fumos. 

Respirador de formato dobrável. 

Fabricado com quatro camadas 

de materiais de não tecido, sendo 

a parte externa composta de não-

tecido, cor azul ou branco tratada 

com material para não absorção 

5.000,0000  

 

UN  

 

   



 

87 
 

de fluidos líquidos que serve de 

proteção para o material 

estrutural e o filtro eletrostático. 

Camada interna em não-tecido 

antialérgico para contato facial. 

Duas tiras de elástico par ajuste 

do respirador, e um clip metálico 

para selagem sobre o septo nasal  

 

169  

 

MORFINA 10MG/ML AMP 1ML - 

Morfina, sulfato. 10mg/ml. 

Apresentação: Solução injetável 

IM/IV/Peridural e Intratecal, em 

ampola de 1ml.  

 

1.000,0000  

 

AMP  

 

   

170  

 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO - Oculos 

de proteção incolor, ajustável, 

hastes flexíveis e proteção lateral 

Óculos de proteção 

confeccionado em acrílico incolor 

antialérgico sem aparas, 

possuindo hastes flexíveis e 

proteção lateral, ajustável e 

adaptável ao rosto com conforto 

podendo ser usado sobreposto 

sobre óculos de grau, 

possibilitando ajuste individual e 

possível de desinfecção em meios 

químicos. Embalado 

individualmente. Constando 

externamente marca comercial, 

procedência de fabricação. 

Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) comumente 

usada por indústrias no 

cumprimento de Norma 

Regulamentadora NR-6; Para 

proteger os funcionários de 

lesões no globo ocular, 

provocados por poeira, produtos 

químicos ou partículas  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

171  

 

OFTALMOSCÓPIO - 

OFTALMOSCÓPIO - BATERIA 

CONVENCIONAL; COMPOSIÇÃO 

MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 

10,0000  

 

UN  

 

   



 

88 
 

LENTES, ILUMINAÇÃO LED, 

COMPLEMENTO: ALIMENTAÇÃO 

ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS 

AA, POSSUI CLIP PARA FIXAÇÃO 

EM BOLSO, CABO METÁLICO, 

ACOMPANHA ESTOJO, VEDADO 

COM PROTEÇÃO CONTRA POEIRA 

NO SISTEMA ÓPTICO  

 

172  

 

ÓLEO A BASE DE AGE - Óleo a 

base de age, associado a óleos de 

melaleuca e copaíba. curativo em 

forma de óleo, a base de ácidos 

graxos essenciais (age), associado 

a óleos de melaleuca e copaíba, 

rico em ácidos linoléico e oléico, 

contendo ainda acido caprico, 

caprilico, láurico, palmítico, 

miristico, esteárico, palmitato de 

retinol (vitamina a), acetato de 

tocoferol (vitamina e) e lecitina 

de soja. na embalagem devera 

conter nome e /ou marca do 

produto, lote e data de 

fabricação, prazo de validade, 

modo de usar, restrições de uso 

(quando necessário) técnico 

responsável. registro na anvisa, 

com indicação para tratamento 

de feridas. embalado em frascos 

tipo almotolia 100 ml, com tampa 

inviolável e auto perfurante  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

173  

 

OMEPRAZOL SÓDICO 40MG IV 

INJETÁVEL - OMEPRAZOL SÓDICO 

40MG IV INJETÁVEL  

 

500,0000  

 

AMP  

 

   

174  

 

OTOSCOPIO - Otoscopio; cabo de 

metal para 2 pilhas medias tipo c; 

regulador de intensidade de luz; 4 

espéculos auriculares; 1 especulo 

nasal; espéculos autoclavaveis; 

lâmpada de 2,5 v; acompanha 1 

estojo para acondicionamento  

 

20,0000  

 

UN  

 

   

175  OXIMETRO PORTATIL DE DEDO - 100,0000  UN     



 

89 
 

 Apresentando medição do nível 

de saturação de oxigênio do 

sangue e frequência cardíaca, 

com escala de saturação de 30% 

a 100% e frequência cardíaca: 30 

a 250 bpm, com resolução de 1%, 

com tolerância de 2%, com 

alarmes audiovisuais e visuais 

baixa e alta, com comando para 

bloqueio de alarme sem 

bloqueio, com auto teste sim, 

com sensores adulto reutilizável, 

alimentação pilhas / bateria 

recarregável, portátil, inclui: 

manual de operação, garantia de 

no mínimo 1 ano.  

 

  

176  

 

PAPAGAIO EM AÇO INOX - 

Papagaio: material de confecção 

aço inoxidável. papagaio 26 x 15 

cm 1 litro.  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

177  

 

PAPEL CREPADO 50 X 50 CM 

(CAIXA COM 500 FOLHAS) - Papel 

crepado 100% celulose, folha 

50x50 cm, gramatura mínima 

60g/m2, biodegradável, atóxico, 

hidro repelente, maleável, 

resistente a barreira 

microbiológica eficaz e mantenha 

a esterilidade por 30 dias no 

mínimo, incinerável e não 

irritante, para esterilização de 

artigos médico  hospitalares por 

vapor úmido, caixa com 500 

folhas  

 

200,0000  

 

CX  

 

   

178  

 

PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA 

ECG - Reticulado, 216 mm x 30 

mts, compatível com o aparelho 

cardiocare 2000 bionet  

 

500,0000  

 

UN  

 

   

179  

 

PINÇA ANATÔMICA PARA 

DISSECÇÃO COM SERRILHA PARA 

USO GERAL - Pinca anatomica de 

disseccao c/serrilha 14cm 

10,0000  

 

UN  
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confeccionada em aço inoxidável. 

embalagem plástica individual, 

constando os dados de 

identificação, inclusive a marca 

no instrumental, procedência e 

rastreabilidade  

 

180  

 

PINÇA CHERON DESCARTÁVEL - 

Pinca Cheron Descartavel; Em 

Polietileno, Na Cor 

Branca,esterelizado Em Oxido de 

Etileno; Com Sistema de Trava de 

Fechamento Por Cremalheira 

Discreto Desvio Caudal Da 

Extremidade Proximal; Com 

Comprimento de 25cm , Ponta 

Semi Aguda; Rotulagem 

Respeitando a Legislacao Atual 

Vigente; Apresentacao Em 

Embalagem Que Garanta a 

Integridade do Produto  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

181  

 

PINÇA CHERON ESTÉRIL 

DESCARTÁVEL - Pinça cheron 

estéril descartável.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

182  

 

PINÇA DENTE DE RATO 

ANATÔMICA - Pinça Dente de 

Rato Anatômica 12cm, 

confeccionada em aço inoxidável 

tipo AISI 420, anatômica 

apresentando em uma de suas 

pontas 12,8000 5.120,0000 ativas 

um dente, corpo ranhurado para 

apoio digital, polimento perfeito, 

livre de rebarbas e de sinais de 

oxidação. Resistente aos 

métodos normalmente usados de 

desinfecção e esterilização. 

Embalagem plástica individual 

com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, 

procedência, rastreabilidade e 

registro no Ministério da Saúde. 

Garantia de 10 anos contra 

defeito de fabricação  

10,0000  

 

UN  

 

   



 

91 
 

 

183  

 

PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 

CURVA FINA - Pinça Halstead 

(Mosquito) Curva, 12,5cm, 

confeccionada em aço inoxidável 

tipo AISI 420, polimento perfeito, 

livre de rebarbas e de 26,7000 

11.694,6000 sinais de oxidação, 

com cabo frisado, ponta ativa 

curva. Resistente aos métodos 

normalmente usados de 

desinfecção e esterilização. 

Embalagem plástica individual 

com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, 

procedência, rastreabilidade e 

registro no Ministério da Saúde. 

Garantia de 10 anos contra 

defeito de fabricação.  

 

30,0000  

 

UN  

 

   

184  

 

PINÇA KELLY 16 CM - PINCA KELLY 

CURVA 16 CM CONFECCIONADA 

EM AÇO INOXIDÁVEL. 

EMBALAGEM PLÁSTICA 

INDIVIDUAL, CONSTANDO OS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 

INCLUSIVE A MARCA NO 

INSTRUMENTAL, PROCEDÊNCIA E 

RASTREABILIDADE  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

185  

 

PINÇA KELLY RETA 14 CM. - Pinca 

kelly, em aco inox aisi 400, com 

forma reta, com comprimento de 

14 cm  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

186  

 

PINÇA MAGILL  20 CM PARA 

CATETER EM AÇO EM INOX - 

PINÇA MAGILL 20 CM PARA 

INTRODUÇÃO DE CATETER 

ENDOTRAQUEAL EM AÇO 

INOXIDÁVEL AISI-420 ADULTO  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

187  

 

PINÇA MAGILL 15 CM AÇO 

INOXIDAVEL - PINÇA CIRÚRGICA, 

MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, 

MODELO MAGILL, TIPO USO 

10,0000  

 

UN  
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INFANTIL  

 

188  

 

PINÇA POZZI DESCARTAVEL - Uso 

único, descartável; Capacidade 

máxima de abertura 12cm; 

Comprimento total de 26,5 cm; 

Estéril; Embalagem: Papel grau 

cirúrgico e filme plástico;  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

189  

 

PINÇA POZZI EM AÇO INOX - 

Pinça POZZI 24 cm em aço inox, 

para colo uterino  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

190  

 

PORTA AGULHA MAYO  HEGAR - 

Porta-Agulha Instrumental - 

Porta-Agulha Instrumental 

Material: Aço Inoxidável , 

Modelo: Mayo Hegar , Haste: 

Haste Reta , Adicional 1: Com 

Trava , Comprimento Total: Cerca 

De 14 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta 

, Esterilidade: Esterilizável  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

191  

 

PRESERVATIVO MASCULINO NÃO 

LUBRIFICADO PARA USTV - 

Preservativo masculino não 

lubrificado: preservativo 

masculino, borracha natural, sem 

espermicida, transparente, 

incolor, não lubrificado, 52 mm 

de largura nominal, comprimento 

mínimo de 170 mm , espessura 

mínima do filme de 0,03 mm, 

com registro no ministério da 

saúde e certificado pelo inmetro. 

Embalagem com 144 unidades  

 

20,0000  

 

PCT  

 

   

192  

 

Prometazina 50 mg/2 ml ampola 

- Prometazina / Fenergan IM - 

cloridrato de prometazina 

50mg/2ml Injetável. Cada ampola 

contém 50 mg (2 ml) de princípio 

ativo  

 

1.200,0000  

 

UN  

 

   

193  

 

PROTETOR FACIAL FACE SHIELDS 

- Protetor facial (face shield) 

80,0000  

 

UN  

 

   



 

93 
 

reutilizável com visor em 

policarbonato transparente 

incolor que pode ser desinfetado 

com álcool 70% ou hipoclorito de 

sódio, proteção frontal e lateral. 

Suporte de material plástico 

rígido com sistema de carneira e 

coroa sobre a cabeça, o tamanho 

da carneira é ajustável à cabeça 

com ajuste simples  

 

194  

 

PVPI - IODO POVIDONA 1% 

DEGERMANTE 1000 ML FRASCO 

PLÁSTICO. - A base de polivinil 

pirrolidona iodo (PVP - I) em 

solução degermante, contendo 

1% de iodo ativo.  

 

100,0000  

 

FR  

 

   

195  

 

PVPI - IODO POVIDONA 1% 

TÓPICO 1000 ML FRASCO 

PLÁSTICO - A base de polivinil 

pirrolidona iodo (PVP - I) em 

solução aquosa, contendo 1% de 

iodo ativo.  

 

100,0000  

 

FR  

 

   

196  

 

REANIMADOR MANUAL  ADULTO 

- Especificações Técnicas 

Mínimas: Reanimador manual 

adulto, autoclávavel e resistente 

a desinfecção química de alto 

nível, confeccionado em puro 

silicone; com reservatório de O² 

confeccionado em 100% silicone, 

sem costuras de capacidade 

mínima de até 1.600 ml, em PVC, 

máscara facial adulto 

transparente em silicone 

autoclávavel, válvula de 

segurança e unidirecional em 

policarbonato inquebrável, 

ajustável e autoclávavel com 

membranas; reservatório de O² 

com válvulas e membranas 

autoclávaveis, vávula de 

admissão de ar/O² , autoclávavel 

e com membrana; mangueíra 

10,0000  

 

UN  
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com porca rosqueável para 

conexão de reservatório à rede 

de O² .  

 

197  

 

REANIMADOR MANUAL 

NEONATAL - Especificações 

Técnicas Mínimas: Reanimador 

manual neonatal, autoclávavel e 

resistente a desinfecção química 

de alto nível, confeccionado em 

puro silicone; com reservatório 

de O² confeccionado em 100% 

silicone, sem costuras de 

capacidade de 500mL a 850mL, 

em PVC; máscara facial neonatal, 

transparente em silicone 

autoclávavel; válvula de 

segurança e unidirecional em 

policarbonato inquebrável, 

ajustável e autoclávavel com 

membranas; com válvula e 

membranas autoclávaveis do 

reservatório de O , válvula de 

admissão de ar/O² autoclávavel e 

com membrana, mangueira com 

porca rosqueável para conexão 

de reservatório à rede de O² ; e 

com acessórios inclusos: 03 

máscaras faciais sendo 02 nº 0 e 

uma nº 00.  

 

3,0000  

 

UN  

 

   

198  

 

REANIMADOR MANUAL 

PEDIÁTRICO - Especificações 

Técnicas Mínimas: Reanimador 

manual pediátrico, autoclávavel e 

resistente a desinfecção química 

e de alto nível, confeccionado em 

puro silicone; com reservatório 

de O² confeccionado em 100% 

silicone, sem costuras de 

capacidade mínima de 1.500 mL, 

em PVC, máscara facial pediátrica 

transparente em silicone 

autoclávavel, válvula de 

segurança e unidirecional em 

policarbonato inquebrável, 

5,0000  

 

UN  

 

   



 

95 
 

ajustável e autoclávavel com 

membranas; reservatório de O² 

com válvula e membranas 

autoclávaveis, válvula de 

admissão de ar/O², autoclávavel 

e com membrana; mangueira 

com porca rosqueável para 

conexão do reservatório à rede 

de O² ; e com acessórios inclusos: 

03 máscaras faciais nº s 01,02 e 

03.  

 

199  

 

RETINOL, ACETATO DE + 

AMINOÁCIDOS + METIONINA + 

CLORANFENICOL - DOSE 10.000 

UI +25MG +5MG +5MG/G - 

POMADA OFTÁLMICA - 3,5G - 

RETINOL, ACETATO DE + 

AMINOÁCIDOS + METIONINA + 

CLORANFENICOL - DOSE 10.000 

UI +25MG +5MG +5MG/G - 

POMADA OFTÁLMICA - 3,5G 

Marca de Referencia : 

REGENCEL/CRISTALIA  

 

30,0000  

 

BISN  

 

   

200  

 

RINGER LACTATO 250 ML - BOLSA 

- RINGER LACTATO 250 ML 

/BOLSA  

 

3.000,0000  

 

BS  

 

   

201  

 

RINGER LACTATO 500 ML - 

RINGER LACTATO 500 ML / BOLSA  

 

800,0000  

 

BS  

 

   

202  

 

SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 

100 LITROS - Saco plástico, para 

lixo hospitalar branco leitoso , 

capacidade para 100 litros, em 

polietileno reforçado, com 

costura eletrônica no fundo, 

embalagem com 100 unidades, 

original do fabricante, indicação 

de uso, composição, data de 

fabricação e de validade e 

informações do fabricante 

estampados na embalagem. 

CERTIFICADO DO INMETRO OU 

REGISTRO DE APROVAÇÃO PELA 

50,0000  

 

FD  
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ABNT -  Pct c/ 100 unid.  

 

203  

 

SACO DE LIXO LEITOSO - FARDO 

COM 100 UN - 60 LITROS - Saco 

plástico, para lixo hospitalar 

branco leitoso , capacidade para 

60 litros, em polietileno 

reforçado, com costura 

eletrônica no fundo, embalagem 

com 100 unidades, original do 

fabricante, indicação de uso, 

composição, data de fabricação e 

de validade e informações do 

fabricante estampados na 

embalagem. CERTIFICADO DO 

INMETRO OU REGISTRO DE 

APROVAÇÃO PELA ABNT -  Pct c/ 

100 unid.  

 

60,0000  

 

FD  

 

   

204  

 

SACO DE LIXO LEITOSO TAM. 30 

L- FARDO C/ 100UN - Saco 

plástico, para lixo hospitalar 

branco leitoso , capacidade para 

30 litros, em polietileno 

reforçado, com costura 

eletrônica no fundo, embalagem 

com 100 unidades, original do 

fabricante, indicação de uso, 

composição, data de fabricação e 

de validade e informações do 

fabricante estampados na 

embalagem. CERTIFICADO DO 

INMETRO OU REGISTRO DE 

APROVAÇÃO PELA ABNT – Pct c/ 

100 unid.  

 

60,0000  

 

FD  

 

   

205  

 

SACO DE LIXO LEITOSO TAM. 40 L 

- FARDO C/ 100UN - Saco plástico, 

para lixo hospitalar branco 

leitoso , capacidade para 40 

litros, em polietileno reforçado, 

com costura eletrônica no fundo, 

embalagem com 100 unidades, 

original do fabricante, indicação 

de uso, composição, data de 

fabricação e de validade e 

50,0000  

 

FD  
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informações do fabricante 

estampados na embalagem. 

CERTIFICADO DO INMETRO OU 

REGISTRO DE APROVAÇÃO PELA 

ABNT -  Pct c/ 100 unid.  

 

206  

 

SCALP INTRAVENOSO - Mandril 

siliconizado, com bisel 

trifacetado, Asas flexíveis, que 

facilitam a punção e a fixação do 

dispositivo durante a 

permanência na veia, Tubo 

transparente, que permite a 

visualização do refluxo do sangue 

e da infusão da medicação, 

Conexão luer lock, Produto estéril 

de uso único, embalado. N°25  

 

8.000,0000  

 

UN  

 

   

207  

 

SCALP INTRAVENOSO N° 21 - 

Mandril siliconizado, com bisel 

trifacetado, Asas flexíveis, que 

facilitam a punção e a fixação do 

dispositivo durante a 

permanência na veia, Tubo 

transparente, que permite a 

visualização do refluxo do sangue 

e da infusão da medicação, 

Conexão luer lock, Produto estéril 

de uso único, embalado .N°21  

 

8.000,0000  

 

UN  

 

   

208  

 

SCALP INTRAVENOSO N° 23 - 

Mandril siliconizado, com bisel 

trifacetado, Asas flexíveis, que 

facilitam a punção e a fixação do 

dispositivo durante a 

permanência na veia, Tubo 

transparente, que permite a 

visualização do refluxo do sangue 

e da infusão da medicação, 

Conexão luer lock, Produto estéril 

de uso único, embalado.N°23  

 

8.000,0000  

 

UN  

 

   

209  

 

SERINGA DESCARTÁVEL 10ML - 

Seringa descartável em 

polipropileno, estéril, sem 

agulha, c/ dispositivo de 

8.000,0000  

 

UN  

 

   



 

98 
 

segurança acoplado na seringa, 

bico com adaptação à agulha em 

rosca, corpo graduado, com anel 

de retenção, êmbolo 

apresentando ponteira de 

borracha siliconizada com 

adaptação exata ao corpo da 

seringa, 10ml, o lote, a data de 

fabricação e a validade deverão 

vir impressas na embalagem do 

material. Embalagem em papel 

grau cirurgico.  

 

210  

 

SERINGA DESCARTÁVEL 1ML + 

AGULHA 13X4,5 - Seringa 

descartável de 1ml (100 

unidades) com bico slip. 

Agulha 13 x 0,45 mm (26G 1/2). 

Estéril (esterilizada a óxido de 

etileno). 

Fabricada em polipropileno. 

Corpo transparente- permite a 

visualização do nível do 

medicamento. 

Atóxica. 

Apirogênica. 

Descartável. Caixa com 100 

unidades  

 

7.000,0000  

 

UN  

 

   

211  

 

SERINGA DESCARTÁVEL 20ML - 

Seringa descartável em 

polipropileno, estéril, sem 

agulha, c/ dispositivo de 

segurança acoplado na seringa, 

bico com adaptação à agulha em 

rosca, corpo graduado, com anel 

de retenção, êmbolo 

apresentando ponteira de 

borracha siliconizada com 

adaptação exata ao corpo da 

seringa, 20 ml, o lote, a data de 

fabricação e a validade deverão 

vir impressas na embalagem do 

material.Embalagem em papel 

grau cirurgico.  

 

10.000,0000  

 

UN  

 

   



 

99 
 

212  

 

SERINGA DESCARTÁVEL 3ML - 

Seringa descartável em 

polipropileno, estéril, sem 

agulha, c/ dispositivo de 

segurança acoplado na seringa, 

bico com adaptação à agulha em 

rosca, corpo graduado, com anel 

de retenção, êmbolo 

apresentando ponteira de 

borracha siliconizada com 

adaptação exata ao corpo da 

seringa,  3 ml, o lote, a data de 

fabricação e a validade deverão 

vir impressas na embalagem do 

material. Embalagem em papel 

grau cirurgico.  

 

8.000,0000  

 

UN  

 

   

213  

 

SERINGA DESCARTÁVEL 5ML - 

Seringa descartável em 

polipropileno, estéril, sem 

agulha, c/ dispositivo de 

segurança acoplado na seringa, 

bico com adaptação à agulha em 

rosca, corpo graduado, com anel 

de retenção, êmbolo 

apresentando ponteira de 

borracha siliconizada com 

adaptação exata ao corpo da 

seringa,  5 ml, o lote, a data de 

fabricação e a validade deverão 

vir impressas na embalagem do 

material. Embalagem em papel 

grau cirurgico.  

 

5.000,0000  

 

UN  

 

   

214  

 

SERINGA DESCARTÁVEL 60ML - 

Seringas Descartáveis, estéreis, 

atóxicas, apirogênicas 

Cilindro: altamente transparente 

permite a visualização nítida do 

fluído aspirado apresenta anel de 

retenção que impede o 

desprendimento do êmbolo. 

Pistão: confeccionado em TPE, 

atóxico,"látex free", em atenção 

às normas FDA. 

Escala de graduação: apresenta 

3.000,0000  

 

UN  
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alto grau de precisão, traços e 

números de inscrição claros e 

legíveis. 

Embalagem: as seringas são 

embaladas em invólucro 

apropriado, garantindo 

integridade e esterilidade ao 

produto durante 

armazenamento e até o 

momento do uso. 

Esterilizadas a óxido de etileno: e 

submetidas a todos os ensaios 

físico-químicos e microbiológicos 

de acordo com as normas NBR e 

Farmacopéia. Esterilização: 

válida por cinco anos, a partir da 

data de fabricação, com a 

embalagem intacta.  

 

215  

 

SERINGA DESCARTAVEL BICO 

COM ROSCA 03 ML - SERINGA 

DESCARTAVEL BICO COM ROSCA 

3 ML 

Seringa descartável em 

polipropileno, estéril, sem 

agulha, c/ dispositivo de 

segurança acoplado na seringa, 

bico com adaptação à agulha em 

rosca, corpo graduado, com anel 

de retenção, êmbolo 

apresentando ponteira de 

borracha siliconizada com 

adaptação exata ao corpo da 

seringa, 20 ml, o lote, a data de 

fabricação e a validade deverão 

vir impressas na embalagem do 

material. Embalagem em papel 

grau cirúrgico.  

 

2.500,0000  

 

UN  

 

   

216  

 

SERINGA DESCARTAVEL BICO 

COM ROSCA 10 ML - Seringa 

descartável em polipropileno, 

estéril, sem agulha, c/ dispositivo 

de segurança acoplado na 

seringa, bico com adaptação à 

agulha em rosca, corpo 

2.500,0000  

 

UN  
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graduado, com anel de retenção, 

êmbolo apresentando ponteira 

de borracha siliconizada com 

adaptação exata ao corpo da 

seringa, 10ml, o lote, a data de 

fabricação e a validade deverão 

vir impressas na embalagem do 

material. Embalagem em papel 

grau cirurgico.  

 

217  

 

SERINGA DESCARTAVEL BICO 

COM ROSCA 20 ML - Seringa 

descartável em polipropileno, 

estéril, sem agulha, c/ dispositivo 

de segurança acoplado na 

seringa, bico com adaptação à 

agulha em rosca, corpo 

graduado, com anel de retenção, 

êmbolo apresentando ponteira 

de borracha siliconizada com 

adaptação exata ao corpo da 

seringa, 20 ml, o lote, a data de 

fabricação e a validade deverão 

vir impressas na embalagem do 

material.Embalagem em papel 

grau cirurgico.  

 

5.000,0000  

 

UN  

 

   

218  

 

SERINGA DESCARTAVEL BICO 

COM ROSCA 5 ML - Seringa 

descartável em polipropileno, 

estéril, sem agulha, c/ dispositivo 

de segurança acoplado na 

seringa, bico com adaptação à 

agulha em rosca, corpo 

graduado, com anel de retenção, 

êmbolo apresentando ponteira 

de borracha siliconizada com 

adaptação exata ao corpo da 

seringa,  5 ml, o lote, a data de 

fabricação e a validade deverão 

vir impressas na embalagem do 

material. Embalagem em papel 

grau cirurgico.  

 

2.500,0000  

 

UN  

 

   

219  

 

Sonda asp. Traqueal nº  18 - 

Sonda para aspiração traqueal- n° 

300,0000  

 

UN  
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18 

ser confeccionado em pvc. A 

extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado 

nela um dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo é 

moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de 

qualquer defeito prejudicial à sua 

utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à 

saúde, apresenta conector e 

tampa s/ válvula.  

 

220  

 

Sonda asp. Traqueal nº 12 - Sonda 

para aspiração traqueal- n° 12 

ser confeccionado em pvc. A 

extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado 

nela um dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo é 

moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de 

qualquer defeito prejudicial à sua 

utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à 

saúde, apresenta conector e 

tampa s/ válvula.  

 

600,0000  

 

UN  

 

   

221  

 

Sonda asp. Traqueal nº 14 - Sonda 

para aspiração traqueal- n° 14 

ser confeccionado em pvc. A 

extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado 

nela um dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo é 

moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

600,0000  

 

UN  
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superfície lisa, uniforme, livre de 

qualquer defeito prejudicial à sua 

utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à 

saúde, apresenta conector e 

tampa s/ válvula.  

 

222  

 

Sonda asp. Traqueal nº 16 - Sonda 

para aspiração traqueal- n° 16 ser 

confeccionado em pvc. A 

extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado 

nela um dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo é 

moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de 

qualquer defeito prejudicial à sua 

utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à 

saúde, apresenta conector e 

tampa s/ válvula.  

 

600,0000  

 

UN  

 

   

223  

 

SONDA DE ASPIRAÇÃO 

ENDOTRAQUEAL SISTEMA 

FECHADO (14 FR – 60 CM) - Sonda 

de aspiração endotraqueal  

sistema fechado 72h , 14 FR E 60 

CM de comprimento  Trakcare 

adulto  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

224  

 

SONDA NASOGÁSTRICA N°04 - 

LONGA - Sonda nasogástrica - 

longa- descartável, estéril.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

225  

 

SONDA NASOGÁSTRICA N°06 - 

LONGA - Sonda nasogástrica - 

longa- descartável, estéril. n° 06  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

226  

 

SONDA NASOGÁSTRICA N°20 - 

LONGA - Sonda nasogástrica - 

longa- descartável, estéril.n°20 

Aplicação: administração de 

soluções e dieta, drenagem e 

200,0000  

 

UN  
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lavagem gástrica ,comprimento 

cerca 120 cm, conector  padrão c/ 

tampa, componentes ponta distal 

fechada, c/ orifícios laterais. 

Acondicionada em embalagem 

individual.  

 

227  

 

Sonda nasogástrica nº 14 longa - 

Sonda nasogástrica -  longa- 

descartável, estéril.n°14  

 

400,0000  

 

UN  

 

   

228  

 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 

LONGA - Sonda nasogástrica  - 

longa- descartável, estéril.n°16 

Aplicação: administração de 

soluções e dieta, drenagem e 

lavagem gástrica ,comprimento 

cerca 120 cm, conector  padrão c/ 

tampa, componentes ponta distal 

fechada, c/ orifícios laterais. 

Acondicionada em embalagem 

individual.  

 

400,0000  

 

UN  

 

   

229  

 

Sonda Nasogástrica nº 18 longa - 

Sonda nasogástrica  - longa- 

descartável, estéril.n°18. 

Aplicação: administração de 

soluções e dieta, drenagem e 

lavagem gástrica ,comprimento 

cerca 120 cm, conector  padrão c/ 

tampa, componentes ponta distal 

fechada, c/ orifícios laterais. 

Acondicionada em embalagem 

individual.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

230  

 

Sonda Nasogástrica nº08 longa - 

Sonda nasogástrica - longa- 

descartável, estéril. n°08  

 

300,0000  

 

UN  

 

   

231  

 

Sonda nasogástrica nº10 longa - 

Sonda nasogástrica  - longa- 

descartável, estéril.n°10  

 

400,0000  

 

UN  

 

   

232  

 

Sonda Nasogástrica nº12 longa - 

Sonda nasogástrica  - longa- 

descartável, estéril.n°12  

400,0000  

 

UN  
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233  

 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO 

TRAQUEAL - N° 04 - Sonda para 

aspiração traqueal- n° 04 ser 

confeccionado em pvc. A 

extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado 

nela um dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo é 

moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de 

qualquer defeito prejudicial à sua 

utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à 

saúde, apresenta conector e 

tampa s/ válvula.  

 

300,0000  

 

UN  

 

   

234  

 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO 

TRAQUEAL - N° 06 - Sonda para 

aspiração traqueal-  n° 06 ser 

confeccionado em pvc. A 

extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado 

nela um dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo é 

moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de 

qualquer defeito prejudicial à sua 

utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à 

saúde, apresenta conector e 

tampa s/ válvula.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

235  

 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO 

TRAQUEAL - N° 08 - Sonda para 

aspiração traqueal-  n° 08 ser 

confeccionado em pvc. A 

extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado 

nela um dispositivo conector ou 

300,0000  

 

UN  
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válvula em Y. Este dispositivo é 

moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de 

qualquer defeito prejudicial à sua 

utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à 

saúde, apresenta conector e 

tampa s/ válvula.  

 

236  

 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO 

TRAQUEAL - N° 10 - Sonda para 

aspiração traqueal- n°10 ser 

confeccionado em pvc. A 

extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado 

nela um dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo é 

moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de 

qualquer defeito prejudicial à sua 

utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à 

saúde, apresenta conector e 

tampa s/ válvula.  

 

600,0000  

 

UN  

 

   

237  

 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO 

TRAQUEAL- N° 20 - Sonda para 

aspiração traqueal- n° 20 ser 

confeccionado em pvc. A 

extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado 

nela um dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo é 

moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de 

qualquer defeito prejudicial à sua 

utilização, sendo ainda isentos de 

200,0000  

 

UN  
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substâncias tóxicas ou nocivas à 

saúde, apresenta conector e 

tampa s/ válvula.  

 

238  

 

SONDA PARA NUTRIÇÃO 

ENTERAL (SONDA 

NASOENTÉRICA) N° 12 - Sonda 

para nutrição enteral (sonda 

nasoentérica) com guia. Deve ser 

confeccionada em polímero 

plástico atóxico (Poliuretano) 

guia de introdução 

confeccionada em aço inox 316l; 

Flexível, Peso Distal e Guia 

Lubrificado; Graduação 

numérica, Dupla Via e Linha 

Radiopaca; Esterilizado por Óxido 

de Etileno; N°: 12  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

239  

 

Sonda uretral 08  - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

240  

 

Sonda uretral nº 10 - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

400,0000  

 

UN  

 

   

241  

 

Sonda uretral nº 12 - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

400,0000  

 

UN  

 

   

242  

 

Sonda uretral nº 18  - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

243  

 

SONDA URETRAL Nº04 - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

244  

 

SONDA URETRAL Nº06 - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

100,0000  

 

UN  
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siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

245  

 

Sonda Uretral nº14 - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

400,0000  

 

UN  

 

   

246  

 

Sonda uretral nº16 - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

300,0000  

 

UN  

 

   

247  

 

SONDA URETRAL Nº20 - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

248  

 

SONDA URETRAL Nº22 - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

249  

 

SONDA URETRAL Nº24 - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

250  

 

SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 

08. - Estéril, siliconizada, material 

atóxico, com conector e tampa.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

251  

 

SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 

10. - Estéril, siliconizada, material 

atóxico, com conector e tampa.  

 

300,0000  

 

UN  

 

   

252  

 

SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 

12. - SONDA VESICAL DE 

DEMORA- SONDA DE FOLEY/ 2 

VIAS- N° 12 - Estéril, siliconizada, 

material atóxico, com conector e 

tampa.  

 

300,0000  

 

UN  

 

   

253  

 

SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 

14. - Estéril, siliconizada, material 

atóxico, com conector e tampa.  

200,0000  

 

UN  
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254  

 

SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 

16. - SONDA VESICAL DE 

DEMORA- SONDA DE FOLEY/ 2 

VIAS- N°16. Estéril, siliconizada, 

material atóxico, com conector e 

tampa.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

255  

 

SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 

18. - Estéril, siliconizada, material 

atóxico, com conector e tampa.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

256  

 

SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 

20. - SONDA VESICAL DE 

DEMORA- SONDA DE FOLEY/ 2 

VIAS- N°2 . Estéril, siliconizada, 

material atóxico, com conector e 

tampa.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

257  

 

SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 

22. - SONDA VESICAL DE 

DEMORA- SONDA DE FOLEY/ 2 

VIAS- N°22. Estéril, siliconizada, 

material atóxico, com conector e 

tampa.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

258  

 

SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 

24. - SONDA VESICAL DE 

DEMORA- SONDA DE FOLEY/ 2 

VIAS- N°24. Estéril, siliconizada, 

material atóxico, com conector e 

tampa.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

259  

 

SONDA/ TUBO ENDOTRAQUEAL 

COM BALÃO N° 10 MM - Tubo De 

Pvc Com Estrutura Interna 

Reforçada Por Um Fio De Aço 

Inoxidável Opaco À Radiação, Em 

Formato Espiral Utilizado Para 

Intubação Endotraqueal. Este 

Produto Apresenta Ponta Distal 

Biselada E Ponta Proximal Com 

Conector . Acompanha Balão Soft 

Seal Com Olho Tipo Murphy, Que 

Permite Ventilação Bilateral E 

Uma Linha De Insuflação Do 

100,0000  

 

UN  
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Balão Integrada A Sonda, Com 

Balão Piloto De Pvc  

 

260  

 

SONDA/ TUBO ENDOTRAQUEAL 

COM BALÃO N° 6.5 MM - Tubo De 

Pvc Com Estrutura Interna 

Reforçada Por Um Fio De Aço 

Inoxidável Opaco À Radiação, Em 

Formato Espiral Utilizado Para 

Intubação Endotraqueal. Este 

Produto Apresenta Ponta Distal 

Biselada E Ponta Proximal Com 

Conector . Acompanha Balão Soft 

Seal Com Olho Tipo Murphy, Que 

Permite Ventilação Bilateral E 

Uma Linha De Insuflação Do 

Balão Integrada A Sonda, Com 

Balão Piloto De Pvc  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

261  

 

SONDA/ TUBO ENDOTRAQUEAL 

COM BALÃO N° 7 MM - Tubo De 

Pvc Com Estrutura Interna 

Reforçada Por Um Fio De Aço 

Inoxidável Opaco À Radiação, Em 

Formato Espiral Utilizado Para 

Intubação Endotraqueal. Este 

Produto Apresenta Ponta Distal 

Biselada E Ponta Proximal Com 

Conector . Acompanha Balão Soft 

Seal Com Olho Tipo Murphy, Que 

Permite Ventilação Bilateral E 

Uma Linha De Insuflação Do 

Balão Integrada A Sonda, Com 

Balão Piloto De Pvc  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

262  

 

SONDA/ TUBO ENDOTRAQUEAL 

COM BALÃO N° 7.5 MM - Tubo De 

Pvc Com Estrutura Interna 

Reforçada Por Um Fio De Aço 

Inoxidável Opaco À Radiação, Em 

Formato Espiral Utilizado Para 

Intubação Endotraqueal. Este 

Produto Apresenta Ponta Distal 

Biselada E Ponta Proximal Com 

Conector . Acompanha Balão Soft 

Seal Com Olho Tipo Murphy, Que 

100,0000  

 

UN  
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Permite Ventilação Bilateral E 

Uma Linha De Insuflação Do 

Balão Integrada A Sonda, Com 

Balão Piloto De Pvc  

 

263  

 

SONDA/ TUBO ENDOTRAQUEAL 

COM BALÃO N° 8 MM - Tubo De 

Pvc Com Estrutura Interna 

Reforçada Por Um Fio De Aço 

Inoxidável Opaco À Radiação, Em 

Formato Espiral Utilizado Para 

Intubação Endotraqueal. Este 

Produto Apresenta Ponta Distal 

Biselada E Ponta Proximal Com 

Conector . Acompanha Balão Soft 

Seal Com Olho Tipo Murphy, Que 

Permite Ventilação Bilateral E 

Uma Linha De Insuflação Do 

Balão Integrada A Sonda, Com 

Balão Piloto De Pvc  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

264  

 

SONDA/ TUBO ENDOTRAQUEAL 

COM BALÃO N° 8.5 MM - Tubo De 

Pvc Com Estrutura Interna 

Reforçada Por Um Fio De Aço 

Inoxidável Opaco À Radiação, Em 

Formato Espiral Utilizado Para 

Intubação Endotraqueal. Este 

Produto Apresenta Ponta Distal 

Biselada E Ponta Proximal Com 

Conector . Acompanha Balão Soft 

Seal Com Olho Tipo Murphy, Que 

Permite Ventilação Bilateral E 

Uma Linha De Insuflação Do 

Balão Integrada A Sonda, Com 

Balão Piloto De Pvc  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

265  

 

SONDA/ TUBO ENDOTRAQUEAL 

COM BALÃO N° 9 MM - Tubo De 

Pvc Com Estrutura Interna 

Reforçada Por Um Fio De Aço 

Inoxidável Opaco À Radiação, Em 

Formato Espiral Utilizado Para 

Intubação Endotraqueal. Este 

Produto Apresenta Ponta Distal 

Biselada E Ponta Proximal Com 

100,0000  

 

UN  
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Conector . Acompanha Balão Soft 

Seal Com Olho Tipo Murphy, Que 

Permite Ventilação Bilateral E 

Uma Linha De Insuflação Do 

Balão Integrada A Sonda, Com 

Balão Piloto De Pvc  

 

266  

 

SONDA/ TUBO ENDOTRAQUEAL 

COM BALÃO N° 9.5 MM - Tubo De 

Pvc Com Estrutura Interna 

Reforçada Por Um Fio De Aço 

Inoxidável Opaco À Radiação, Em 

Formato Espiral Utilizado Para 

Intubação Endotraqueal. Este 

Produto Apresenta Ponta Distal 

Biselada E Ponta Proximal Com 

Conector . Acompanha Balão Soft 

Seal Com Olho Tipo Murphy, Que 

Permite Ventilação Bilateral E 

Uma Linha De Insuflação Do 

Balão Integrada A Sonda, Com 

Balão Piloto De Pvc  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

267  

 

SONDA/TUBO 6.0 - 

ENDOTRAQUEAL com Balão: 

Tubo De Pvc Com Estrutura 

Interna Reforçada Por Um Fio De 

Aço Inoxidável Opaco À Radiação, 

Em Formato Espiral Utilizado 

Para Intubação Endotraqueal. 

Este Produto Apresenta Ponta 

Distal Biselada E Ponta Proximal 

Com Conector . Acompanha 

Balão Soft Seal Com Olho Tipo 

Murphy, Que Permite Ventilação 

Bilateral E Uma Linha De 

Insuflação Do Balão Integrada A 

Sonda, Com Balão Piloto De Pvc.  

 

500,0000  

 

UN  

 

   

268  

 

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10 ML - 

Solução Injetável de Cloreto de 

Sódio 0,9% límpida, estéril e 

apirogênica. Via de 

administração intravenosa e 

individualizada. Uso adulto e 

pediátrico.10 ml  

5.000,0000  

 

AMP  

 

   



 

113 
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SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML 

/ BOLSA - SORO FISIOLÓGICO 

0,9% 100 ML / BOLSA  

 

8.000,0000  

 

BS  

 

   

270  

 

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML - 

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML 

/ BOLSA  

 

8.000,0000  

 

BS  

 

   

271  

 

Soro Fisiológico 0,9% 500 ML - 

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML 

/ BOLSA  

 

3.000,0000  

 

FR  

 

   

272  

 

SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML 

- SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 

ML / BOLSA  

 

3.000,0000  

 

BS  

 

   

273  

 

SORO GLICOSADO 5% 250 ML - 

SORO GLICOSADO 5% 250ML / 

BOLSA  

 

6.000,0000  

 

BS  

 

   

274  

 

SORO GLICOSADO 5% 500 ML - 

SORO GLICOSADO 5% 500 ML / 

BOLSA  

 

3.000,0000  

 

BS  

 

   

275  

 

SULFADIAZINA DE PRATA 

10MG/G POMADA 30G - Bisnaga 

de sulfadiazina de prata 10 mg/g. 

Tubo com 30 g .Uso adulto e 

pediátrico. Excipientes: álcool 

cetoestearílco, estearil éter, 

álcool oleílico etoxilado, 

metilparabeno, propilparabeno, 

vaselina, propilenoglicol  e água 

deionizada. Padrão de qualidade 

igual ou superior a Biolab ou Prati  

 

500,0000  

 

UN  

 

   

276  

 

SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G 

+ BACITRACINA 250 UI/G  

POMADA 50 G - Sulfato de 

Neomicina 5mg/g + Bacitracina 

Zíncica 250UI/g  pomada com 50 

g  

 

450,0000  

 

TB  

 

   

277  

 

TALA METÁLICA DE ALUMÍNIO 16 

X250MM - Para imobilização, em 

50,0000  

 

PCT  
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alumínio e espuma, não estéril, 

higiênico, descartável. Tam. 16 

mm x 250 mm  

 

278  

 

TALA METÁLICA DE ALUMÍNIO 26 

X 250 MM - para imobilização, em 

alumínio e espuma, não estéril, 

higiênico, descartável.  Nas 

dimensões: 26 mm x 250 mm. 

Pacote com 12 unidades.  

 

50,0000  

 

PCT  

 

   

279  

 

TERMOMETRO DIGITAL MÍNIMA 

E MÁXIMA - Termometro clinico 

digital, faixa de medicao 32 graus 

celsius a 42 graus celsius, 

temperatura do corpo humano, 

bateria na voltagem de 1.5 volts 

tipo botao, utilizacao para 

medicao da temperatura 

corporal. Embalagem com dados 

de identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 

fabricação, registro no Ministério 

da Saude. Deverá ser 

apresentado Registro do produto 

junto ao Ministério da 

Saúde/ANVISA e Certificado de 

Boas Práticas de Fabricação da 

ANVISA  

 

30,0000  

 

UN  

 

   

280  

 

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO 

- Termômetro de testa sem 

contato com sensor de 

temperatura infravermelho , 

medição rápida, alta precisão, 

portátil .  

 

30,0000  

 

UN  

 

   

281  

 

TESOURA CIRURGICA 15 CM RETA 

FINA - Tesoura Cirúrgica 15cm 

Reta Fina/Fina. Utilizado para 

secção de fios e outros materiais. 

Confeccionado em Aço 

Inoxidável;- Ponta fina.Garantia 

de 10 anos contra defeitos de 

fabricação.Especificações 

Técnicas- Tamanho: 15CM;- 

10,0000  

 

UN  
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Embalagem: Plástica individual, 

constando os dados de 

identificação, procedência e 

rastreabilidade  

 

282  

 

TESOURA METZENBAUM RETA - 

Tesoura Metzembaum 12 cm 

Reta Tem a função de separar os 

tecidos da pele sem seccionar. 

Tamanho: 12CM; - Embalagem: 

Plástica individual, constando os 

dados de identificação, 

procedência e rastreabilidade; - 

Certificações: Fabricado de 

acordo com Padrões 

Internacionais de Qualidade, 

Normas da ABNT, CE;  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

283  

 

TINTURA DE BENJOIN 20%, 

SOLUÇÃO - TINTURA DE BENJOIN 

20%, SOLUÇÃO / FRASCO 1 LITRO  

 

100,0000  

 

FR  

 

   

284  

 

TINTURA DE IODO ANTISSÉPTICO 

2% - 30ML. - TINTURA DE IODO 

ANTISSEPTICO 2% - 30ML  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

285  

 

TIRAS DE GLICEMIA - Fixa em 

suporte plástico, com área 

reativa para determinação 

quantitativa de glicemia 

utilizando metodologia 

enzimática, com leitura pelos 

métodos de fotometria e/ou 

amperometria, e apresentação 

do resultado através de monitor 

portátil de calibragem fácil e 

rápida. O método de análise deve 

apresentar linearidade na faixa 

de 20 a 600 mg/dl, aceitando-se 

valores menores de 20 mg/dl e 

maiores de 600 mg/dl, com 

indicação que leve à repetição do 

teste quando necessário. 

Amostra de sangue total obtida 

por punção de polpa digital com 

volume máximo de cinco 

5.000,0000  

 

CX  
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microlitros, aplicada diretamente 

na tira reativa. As fitas devem ser 

embaladas em frascos com 50 

tiras c/1 chip de código, de modo 

a assegurar proteção do produto 

até o momento de sua utilização 

e trazendo externamente os 

dados de identificação, 

procedência, número de lote, 

data de fabricação, prazo de 

validade e número de registro no 

Ministério da Saúde. O produto 

deve ainda apresentar 

Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação, emitido pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) em plena vigência. Com 

fornecimento dos aparelhos 

glicosímetros sem qualquer custo 

adicional ao município. A CADA 

200 TIRAS DEVE-SE SER 

ENTREGUE UM APARELHO  

 

286  

 

TONER AMARELO  TK 5232 Y - 

Toner Amarelo  TK 5232 Y 

impressora KYOCERA P 5021 CDN 

Obs: Os toners tem que ser da  

marca KYOCERA, pois a 

impressora foi adquirida dessa 

marca  

 

20,0000  

 

UN  

 

   

287  

 

TONER CIANO  TK 5232 C - Toner 

Ciano  TK 5232 C impressora 

KYOCERA P 5021 CDN original 

Obs: Os toners tem que ser da  

marca KYOCERA, pois a 

impressora foi adquirida dessa 

marca  

 

20,0000  

 

UN  

 

   

288  

 

TONER MAGENTA TK 5232 K 

KYOCERA - Toner Magenta  TK 

5232 M impressora KYOCERA P 

5021 CDN 

Obs: Os toners tem que ser da  

marca KYOCERA, pois a 

impressora foi adquirida dessa 

20,0000  

 

UN  
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marca  

 

289  

 

TONER PRETO TK 5232 K - Toner 

Preto TK 5232 K impressora 

KYOCERA P 5021 CDN original 

Obs: Os toners tem que ser da  

marca KYOCERA, pois a 

impressora foi adquirida dessa 

marca  

 

30,0000  

 

UN  

 

   

290  

 

TORNEIRA 3 VIAS 50 UND. - 

Estéril; Possui três diferentes vias 

para administração de 

medicamentos; Possui corpo 

transparente; Atóxica e 

Aspirogênica; Descartável e de 

uso único.  

Caixa com 50 unidades  

 

100,0000  

 

CX  

 

   

291  

 

TOUCA DESCARTÁVEL 100% 

POLIPROPILENO - PCT. COM 100 

UNIDADES - TOUCA 

DESCARTAVEL C/100 Descrição 

completa:TOUCA DESCARTÁVEL - 

Gorro descartável fabricado em 

polipropileno hidrofílico, 

tamanho único, com elastico. Cor 

Branco  

 

200,0000  

 

PCT  

 

   

292  

 

TRAMADOL 100 MG/2 ML 

INJETAVEL - Tramadol 100 

MG/2ML - TRAMADOL INJETÁVEL 

- Descrição completa 

Apresentação de Tramadol - 

cloridrato de Tramadol .... 100mg 

veículo q.s.p ..... 1mL (glicerol, 

propilenoglicol, sacarina sódica, 

ciclamato de sódio, polissorbato 

80, sorbato de potássio, essência 

de menta e água).  

 

1.500,0000  

 

AMP  

 

   

293  

 

TRAVESSEIRO HOSPITALAR 60X40 

- Travesseiro hospitalar, 

confeccionado em espuma de 

poliuretano, com capa em 

courvin soldada eletronicamente, 

30,0000  

 

UN  
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com zíper e respiros. Dimensão: 

60 x 40 cm  

 

294  

 

UMIDIFICADOR COM TUBO 2,0 M 

- Umidificador, frio,, compatível 

com adaptável a qualquer válvula 

ou medidor de vazão de rede 

canalizada p/ oxigênio, composto 

de copo plástico de 250 ml, c/ 

gravação de nível min/máximo c/ 

saída com bico p/ tubo flexível, 

em plástico resistente, opaco, 

com extensão em pvc atóxico cor 

verde ,medindo aprox.2 m c/ 

conect .flexivel, desinfecção  

quimica e mecanica.  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

295  

 

VALVULA REGULADORA DE 

PRESSÃO PARA CILINDRO DE 

OXIGENIO C/ MANOMETRO - 

VALVULA REGULADORA DE 

PRESSAO P/ CILINDRO DE 

OXIGENIO C/ MANOMETRO de 

pressão de 3,5 kgf/cm2, em latão 

cromado, com manômetro de 0 

300kgf/cm2 para cilindro de O2  

 

20,0000  

 

UN  

 

   

296  

 

VASELINA LÍQUIDA - 1000ML - 

Emoliente para a pele, remoção 

de crostas e de pomadas, pastas 

e outros produtos previamente 

utilizados na pele (limpeza da 

pele), Lubrificante, puro ou com 

base (veículo) de preparação 

farmacêuticas e cosméticas. 

Embalagem 1.000ml  

 

250,0000  

 

UN  

 

   

297  

 

VIOLETA GENCIANA 30ML - 

Violeta genciana – 30ml.  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

298  

 

VITAMINA C INJETAVEL - 

Vitamina C (acido ascórbico) 500 

mg injetável 5 ml  

 

3.000,0000  

 

UN  

 

   

299  

 

Vitamina K 10 mg/ml ampola 1 ml 

I/M - VITAMINA K INJETÁVEL - 

3.000,0000  

 

UN  
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KANAKION, COM 

FITOMENADIONA 10 MG, 

EMBALADA EM AMPOLA DE 1ML  

 

Valor Total R$ 

 

3 – MODALIDADE 
 

O Fornecimento do(s) item(s) acima será realizada obedecendo à modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO / SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. 

04 – REGIME 
 

O Fornecimento do(s) item(s) deverá ser realizada obedecendo ao regime de TIPO 

MENOR PREÇO POR ITEM. 

05 – ESTIMATIVA DE VALOR 
 

O valor estimado total para a presente contratação de acordo com as pesquisas 

de mercado realizadas pela administração é de R$ 2.762.276,13 (dois milhões, setecentos sessenta 

dois mil, duzentos setenta seis reais e treze centavos). 

06 – JUSTIFICATIVA  
 

 

Justifica-se a aquisição dos itens para manutenção das atividades da Atenção 

Primária e Pronto Atendimento Municipal e Serviços de Saúde Municipal. Ressalta -se que os itens 

fazem parte da carteira de serviços da Atenção Primária e na RENASES, para atender os princípios e 

diretrizes norteadores do SUS. Assim, todo o serviço prestado será para manutenção das atividades 

e serviços de saúde. 

O presente processo licitatório não será destinado exclusivamente para 

Microempresa e Empresas de Pequeno Porte, tendo em vista que nesta região não tem o mínimo 

de três possíveis licitantes em condições de executar o objeto licitado, como dispõe o Inciso II, do 

artigo 49, da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações.    
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Coqueiral, 25 de agosto de 2022. 

 
 
 

GLAUCIANO SIQUEIRA DE ARAÚJO 
Pregoeiro do Município 

 

 
 

ROSSANO OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO II  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 
  
A  
Comissão Permanente de Licitações  

Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG 
Ref.: Processo Licitatório nº 103/2022 

Pregão Eletrônico nº 005/2022.  

  
   
  

DECLARAÇÃO 

  
   
A (Razão Social da empresa)                 ,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº ________, com endereço à                  , 
por intermédio de seu representante legal o(a)  Sr(a). ___________,  titular  da  Carteira  de  
Identidade  nº   e do CPF nº                     DECLARA,  sob  as  penas  da  lei,  que  atende  todas  
as  condições  de habilitação  constantes do Pregão Eletrônico nº        /       , estando, portanto, apta 
a participar de todas as fases do certame.  

  
  

CIDADE, em         de                                     de            . 

  
  
  
  

Nome: Cargo:  

(REPRESENTANTE LEGAL)  

  
  
 
 
  
Obs.: Esta Declaração deverá ser entregue eletronicamente no momento do credenciamento.  
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO 

ART. 7º, INCISO XXXIII,  DA CF/1988 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CF/88. 

  
 
 A  
Comissão Permanente de Licitações  
Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG 
Ref.: Processo Licitatório nº 103/2022 

Pregão Eletrônico nº 005/2022.  

 
 
 
    
  

DECLARAÇÃO 

 

 

 

A empresa ................................., inscrita no CNPJ n°...................,  por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
no............................ e do CPF no  ........................., DECLARA, para fins do disposto no  inciso V do art. 
27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz  (  ) . Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  

  
  
  

CIDADE, em         de                                     de            . 

  
  

Nome: Cargo:  

(REPRESENTANTE LEGAL)  
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ANEXO IV 
MODELO PROPOSTA 

 

A  

Comissão Permanente de Licitações  

Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG 
 

Ref.: Processo Licitatório nº 103/2022 

Pregão Eletrônico nº 005/2022 

IRP nº 005/2022 
 

Sr. Glauciano Siqueira de Araújo 

Pregoeiro Municipal 
 

 
Nome de Fantasia:   

Razão Social:   

CNPJ:  Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não)   

Endereço:   

Bairro:  Cidade:   

CEP:  E-MAIL:   

Telefone:  Fax:   

Banco:   Conta Bancária:   

Nome e nº da Agência:   

  

 

A empresa____________________, inscrita  no  CNPJ sob o 

nº______________________, sediada à____________________________, bairro______________, 

município de_____________________, por seu representante legal, vem, perante Vs. Sa., 

apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL, para a licitação em epígrafe: 
 

 1. PROPOSTA COMERCIAL: 

 

Declara, sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos constantes do Processo 

Licitatório nº 103/2022 - Pregão Eletrônico nº 005/2022 – Intenção de Registro de Preços nº 

005/2022. 
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Item Descrição Quant. Und. Marca Vl. Unit. Vl. Total 

1  

 

ABAIXADOR DE LÍNGUA 

MADEIRA - Abaixador de língua. 

Indicação: Uso individual e 

descartável. Composição: 

Madeira. Medidas do Palito: 

1,5cm de largura  x 14 cm de 

comprimento, espessura 2 mm. 

Pct com 100 unidades  

 

200,0000  

 

PCT  

 

   

2  

 

ÁCIDO ACÉTICO 2% - Ácido 

Acético 2%, contendo 

externamente dados de 

identificação, procedência, nº 

lote, data de fabricação e 

validade.  

 

50,0000  

 

FR  

 

   

3  

 

ACIDO ACETICO GLACIAL 3% - 

500ML - Ácido acético glacial 3% - 

500ml.  

 

30,0000  

 

FR  

 

   

4  

 

ADAPTADOR PARA 

TRANSFERENCIA DE SOLUÇOES 

PARENTERAIS - Adaptador, tipo 

transferência de soluções 

parenterais, característica 

adicional ponta perfurante 

frascos e bolsas, ponta luer slip, 

esterilidade estéril e descartável, 

acessórios tampas protetoras. 

complementar: adaptador, tipo 

transferência de soluções 

parenterais, uso p/ frascos e 

bolsas, característica adicional 

dupla ponta perfurante c/ aba, 

esterilidade estéril e descartável, 

acessórios tampas protetoras. 

Embalagem com 100 unidades.  

 

50,0000  

 

PCT  

 

   

5  

 

ÁGUA DESTILADA AMPOLA 10ML 

- Água Destilada 10 ML - Água Bi-

Destilada Injetável ampola 10 ml.  

 

10.000,0000  

 

AMP  

 

   

6  

 

ÁGUA OXIGENADA 10V, FRASCO 

1.000 ML - Água oxigenada 10v, 

frasco 1.000 ml.  

100,0000  

 

FR  
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7  

 

AGULHA HIPODÉRMICA 13X4,5 - 

Descartável,  Com capa protetora 

em polietileno atóxico e 

apirogênico que diminui o risco 

de acidentes. Em formato 

hexagonal que evita 

deslizamento sobre superfícies 

planas, Cânula com bisel em aço 

inox, trifacetado e siliconizado, 

permitindo uma introdução 

suave e atraumática. Fabricado 

com material atóxico, não-

pirogênico, Esterilizado por óxido 

de etileno. Caixa com 100 

unidades Nº 13 x 4,5.  

 

800,0000  

 

UN  

 

   

8  

 

AGULHA HIPODÉRMICA 20X5,5 - 

Descartável,  Com capa protetora 

em polietileno atóxico e 

apirogênico que diminui o risco 

de acidentes. Em formato 

hexagonal que evita 

deslizamento sobre superfícies 

planas, Cânula com bisel em aço 

inox, trifacetado e siliconizado, 

permitindo uma introdução 

suave e atraumática. Fabricado 

com material atóxico, não-

pirogênico, Esterilizado por óxido 

de etileno. Caixa com 100 

unidades    N° 20 x 5,5  

 

800,0000  

 

UN  

 

   

9  

 

AGULHA HIPODÉRMICA 25X6 - 

Descartável,  Com capa protetora 

em polietileno atóxico e 

apirogênico que diminui o risco 

de acidentes. Em formato 

hexagonal que evita 

deslizamento sobre superfícies 

planas, Cânula com bisel em aço 

inox, trifacetado e siliconizado, 

permitindo uma introdução 

suave e atraumática. Fabricado 

com material atóxico, não-

pirogênico, Esterilizado por óxido 

100,0000  

 

UN  
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de etileno. Caixa com 100 

unidade   N°25 x 6  

 

10  

 

AGULHA HIPODÉRMICA 25X7 - 

Descartável,  Com capa protetora 

em polietileno atóxico e 

apirogênico que diminui o risco 

de acidentes. Em formato 

hexagonal que evita 

deslizamento sobre superfícies 

planas, Cânula com bisel em aço 

inox, trifacetado e siliconizado, 

permitindo uma introdução 

suave e atraumática. Fabricado 

com material atóxico, não-

pirogênico, Esterilizado por óxido 

de etileno.Caixa com 100 

unidades  N° 25 x 7  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

11  

 

AGULHA HIPODÉRMICA 25X8 - 

Descartável,  Com capa protetora 

em polietileno atóxico e 

apirogênico que diminui o risco 

de acidentes. Em formato 

hexagonal que evita 

deslizamento sobre superfícies 

planas, Cânula com bisel em aço 

inox, trifacetado e siliconizado, 

permitindo uma introdução 

suave e atraumática. Fabricado 

com material atóxico, não-

pirogênico, Esterilizado por óxido 

de etileno. Caixa com 100 

unidades    N°25 x 8.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

12  

 

AGULHA HIPODÉRMICA 40X12 - 

Descartável,  Com capa protetora 

em polietileno atóxico e 

apirogênico que diminui o risco 

de acidentes. Em formato 

hexagonal que evita 

deslizamento sobre superfícies 

planas, Cânula com bisel em aço 

inox, trifacetado e siliconizado, 

permitindo uma introdução 

suave e atraumática. Fabricado 

1.000,0000  

 

UN  
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com material atóxico, não-

pirogênico, Esterilizado por óxido 

de etileno. Caixa com 100 

unidades    N° 40 x 12  

 

13  

 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 

70%. - Álcool etílico hidratado 

70% / frasco 1 litro.  

 

2.000,0000  

 

FR  

 

   

14  

 

ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 

500G - Ser Confeccionado com 

fibras 100% algodão. Macio e 

absorvente. Embalado em saco 

plástico individual. Alvejado e 

isento de produtos químicos tais 

como: alvejantes ópticos, 

corantes corretivos e quaisquer 

outras que possa agredir a pele.  

 

300,0000  

 

UN  

 

   

15  

 

ALGODÃO ORTOPÉDICO 10X1,0 

M -  PCT C/12 UN - Não estéril;  

100% puro algodão: macio e 

extra-absorvente; Formato: Rolo; 

Cor: Branco; Possui camada de 

goma aplicada em uma das faces. 

Pct c/ 12 unidades.Tam. 10 cm x 

1  

 

50,0000  

 

PCT  

 

   

16  

 

ALGODÃO ORTOPÉDICO 12 CM X 

1 M - Não estéril;  

100% puro algodão: macio e 

extra-absorvente;  Formato: 

Rolo;  Cor: Branco; Possui camada 

de goma aplicada em uma das 

faces. 

No tamanhos 12cm x 1 metro. 

Pacote com 12 unidades  

 

50,0000  

 

PCT  

 

   

17  

 

ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM X 

1 M - Não estéril;  

100% puro algodão: macio e 

extra-absorvente;  Formato: 

Rolo;  Cor: Branco; Possui camada 

de goma aplicada em uma das 

faces. 

No tamanhos 15cm x 1 metro. 

50,0000  

 

PCT  
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Pacote com 12 unidades  

 

18  

 

ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM X 

1M - Não estéril;  

100% puro algodão: macio e 

extra-absorvente; Formato: Rolo; 

Cor: Branco; Possui camada de 

goma aplicada em uma das faces. 

Pct c/ 12 unidades.Tam. 20 cm x 

1  

 

200,0000  

 

PCT  

 

   

19  

 

ALMOTOLIA - Almotolia 500ml 

Branca, Graduado em alto relevo 

com bico reto, Bico com tampa, 

Confeccionado em polietileno, 

Cor: Transparente.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

20  

 

APARELHO DE PRESSÃO ADULTO 

- Aneroide com estetoscópio. 

Visor analógico. Inflagem, 

desinflagem e medição manual. 

Manguito com pêra em PVC, 

braçadeira com fecho em velcro 

ou metal. Aprovado pelo 

INMETRO. Acompanha 

estetoscópio e estojo para 

viagem.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

21  

 

APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL 

- Aneróide com estetoscópio. 

Visor analógico. Inflagem, 

desinflagem e medição manual. 

Manguito com pêra em PVC, 

braçadeira com fecho em velcro 

ou metal. Aprovado pelo 

INMETRO. Acompanha 

estetoscópio e estojo para 

viagem. Com selo verde e 

garantia de 2 anos.  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

22  

 

APARELHO DE PRESSÃO OBESO - 

Aneróide com estetoscópio. Visor 

analógico. Inflagem, desinflagem 

e medição manual. Manguito 

com pêra em PVC, braçadeira 

com fecho em velcro ou metal. 

30,0000  

 

UN  
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Aprovado pelo INMETRO. 

Acompanha estetoscópio e 

estojo para viagem. Com selo 

verde e garantia de 2 anos.  

 

23  

 

APARELHO MEDIDOR DE 

PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE 

BRAÇO - Memória: até 30 

leituras; visor digital LCD; Faixa de 

medição: 0 à 299 mmHg; 

Pulsação: 40 à 180 

batidas/minutos; Válvula de 

liberação automática; 

Alimentação: 04 pilhas AAA de 

15v; Método: Oscilométrico; 

unidade 04 2 Temperatura de 

operação/unidade: 10ºC a 

40º/15 a 90% de umidade 

relativa 700 – 1060 hPa; Ativação 

ao toque de 01 (um) botão; 

Braçadeira ergonômica ajustável; 

Circunferência: de 22 cm à 32 cm; 

Acompanha: manual de 

instrução; Garantia mínima de 12 

(doze) meses.  

 

30,0000  

 

UN  

 

   

24  

 

ATADURA CREPE 10 CM X 1,8 M 

13 FIOS - PCT COM 12 UNIDADES 

- ATADURA CREPE:  

13 fios, 10 cm largura, mínimo 1,8 

metros. 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, não estéril, 

embalado individualmente. Pct 

c/12 unidades  

 

1.000,0000  

 

PCT  

 

   

25  

 

ATADURA CREPE 12 CM - 13 fios, 

largura 12 cm x 1,80 metros. 

Macia, elástica e resistente. Não 

estéril, embalada 

separadamente, não estéril. Pct 

c/12 unidades  

1.000,0000  

 

PCT  
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26  

 

ATADURA CREPE 15 CM 13 FIOS - 

13 fios, 15 cm largura, mínimo 1,8 

metros. 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, não estéril, 

embalado individualmente.12 

UN  

 

1.000,0000  

 

PCT  

 

   

27  

 

ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M 

13 FIOS - PCT COM 12 UNIDADES 

- ATADURA CREPE: 13 fios, 20 cm 

largura, mínimo 1,8 metros. 

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, não 

estéril, embalado 

individualmente. Pct c/12 

unidades.  

 

1.000,0000  

 

PCT  

 

   

28  

 

ATADURA GESSADA 10 CM X 3 

MTS - 10 cm largura x 3 metros, 

tempo de secagem de 4 a 6 

minutos, de máxima 

durabilidade.  

 

1.000,0000  

 

UN  

 

   

29  

 

ATADURA GESSADA 12CM X 3 

MTS - 12 cm largura x 3 metros, 

tempo de secagem de 4 a 6 

minutos, de máxima 

durabilidade.  

 

1.000,0000  

 

UN  

 

   

30  

 

ATADURA GESSADA 15 CM X 3 

MTS - 15 cm largura x 3 metros, 

tempo de secagem de 4 a 6 

minutos, de máxima 

durabilidade.  

 

80,0000  

 

UN  

 

   

31  ATADURA GESSADA 20CM X 4 80,0000  UN     
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 MTS - 20 cm largura x 4 metros, 

tempo de secagem de 4 a 6 

minutos, de máxima 

durabilidade.  

 

  

32  

 

BACIA PARA CURATIVO 35CM - 

BACIA FUNDA DE 35 CM EM INOX  

 

80,0000  

 

UN  

 

   

33  

 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 

DIGITAL ADULTO - Balança adulto 

digital - Balança antropométrica 

digital adulta, com visor de 

policarbonato. Sistema de 

pesagem eletrônico. Plataforma 

em chapa de aço carbono. Piso 

antiderrapante com tapete que 

reveste a superfície da 

plataforma de pesagem. Sistema 

para medir altura em tubo de aço 

pintado. Régua antropométrica 

retrátil em alumínio medindo até 

2m. Cabeçote da régua em 

plástico. Homologada pelo 

INMETRO e aferidas pelo IPEM. 

Capacidade de pesagem de 200 

kg.  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

34  

 

BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL - 

BALANÇA DIGITAL 

ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 

COM CONCHA EM 

POLIPROPILENO - Injetada em 

material anti-germes totalmente 

higienizada e atóxica, com faixa 

antropométrica na concha. 

Display em LED. Alimentada por 

fonte automática. Pés 

antiderrapantes. Estrutura 

interna em aço carbono, com 

cobertura plástica. Função TARA 

até a capacidade máxima da 

balança. Homologada pelo 

INMETRO e aferidas pelo IPEM. 

Capacidade de pesagem de 15 kg.  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

35  BANDEJA CIRÚRGICA, EM AÇO 50,0000  UN     
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 INOXIDÁVEL - Retangular, sem 

alça, medindo 30 x 20 x 04 cm  

 

  

36  

 

BENZILPENICILINA  BENZATINA 

1.200.000 UI - Benzilpenicilina 

benzatina 1.200.000 U  

(suspensão injetável).  

 

3.000,0000  

 

FR  

 

   

37  

 

BOLSA COLETORA DE URINA SIST. 

FECHADO 2.000 ML - Bolsa 

coletora de urina. Sistema 

fechado 2.000 ml.  Válvula anti-

refluxo vertical. Frente 

transparente com escala de 

volume impressa de forma 

legível. Parte de trás leitosa 

facilitando leitura e visualização 

do aspecto da urina. Suporte de 

fixação com haste rígida (tipo 

cabide) e alça (cordão) com 40 

cm. Tubo de PVC com 110cm, 

transparente, flexível, isento de 

dobras, com pinça corta fluxo. 

Conector universal com ajuste 

para as sondas vesicais, com 

tampa protetora. Tubo de 

drenagem inferior com pinça 

corta fluxo. Ponto para coleta de 

urina com membrana de latéx, 

auto-vedante. 

Atóxica, apirogênica e 

descartável. Embalada 

individualmente em papel grau 

cirúrgico e em blister de filme 

plástico termo formável com 

abertura em pétala. Esterilizada 

em ETO.  

 

500,0000  

 

UN  

 

   

38  

 

BOTA DE UNNA - Bota de Unna 

Material: Malha de Tecido 

Sintético e algodão, composição 

Adicional: Impregnada C/ Pasta 

Óxido de Zinco e Associações - 

Dimensões: Cerca de 10cm x 9M, 

Embalagem: Em rodo, 

Embalagem Individual, Tipo Uso: 

100,0000  

 

UN  
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Estéril, Uso Único.  

 

39  

 

BUTILBROMETO DE 

ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 

SÓDICA 4ML/500MG - Cada ml de 

solução injetável contém 4 mg de 

butilbrometo de escopolamina 

correspondentes a 2,75 mg de 

escopolamina e 500 mg de 

dipirona sódica correspondentes 

a 467,28 mg de dipirona. 

Excipientes: ácido tartárico, água 

para injeção.  

 

5.000,0000  

 

UN  

 

   

40  

 

CABO DE BISTURI N°3 - Cabo para 

suporte de lâmina de bisturi; 

Material: Produto confeccionado 

em aço inoxidável. Tam. 13 cm, 

para lâmina de n° 10 a 17, 

garantia de 10 anos contra 

defeitos de fabricação.  

 

20,0000  

 

UN  

 

   

41  

 

CADARÇO SARJADO PARA 

FIXAÇÃO DE CÂNULA DE 

TRAQUEOSTOMIA E/OU TUBO 

ENDOTRAQUEAL. - Cadarço 

sarjado para fixação de cânula de 

traqueostomia e/ou tubo 

endotraqueal. 10 mmx 10m, cor 

branca, 90% algodão, 10% 

poliéster.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

42  

 

CAIXA COLETOR DE MATERIAL 

PERFURO CORTANTE - Com 

capacidade para 13 litros com 

alça dupla e travamento 

automático. Pacote com 10 

unidades.  

 

1.000,0000  

 

UN  

 

   

43  

 

CAIXA ORGANIZADORA 29L - Em 

plástico atóxico, com tampa, 

capacidade aproximada de 29 

litros, transparente ou 

translúcido, dimensões 

aproximadas de 50 cm de 

comprimento 34 cm de largura e 

20,0000  

 

UN  
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28 cm de altura, formato 

retangular, para 

acondicionamento de KI.  

 

44  

 

CAIXA TERMICA COM 

TERMOMETRO DIGITAL 30 

LITROS - Com tampa e completa 

vedação da caixa. Adequada para 

uso hospitalar e laboratorial, 

transporte de 

vacinas/medicamentos, paredes 

externas em polietileno de alta 

densidade com textura, parede 

interna em poliestireno liso, 

internamente revestida com 

material isotérmico do tipo 

poliuretano, inclusive na tampa. 

Com termômetro digital de 

mínima e máxima resistente a 

água acoplada, que indica 

externamente a temperatura 

interna, sem a necessidade de 

abrir a caixa. Com alça para 

transporte. Cor azul. Capacidade 

30 litros.  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

45  

 

CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 

ESTÉRIL 40 X 40 CM - Campo 

cirúrgico fenestrado estéril 

confeccionado em não tecido 

SSMMS 100% polipropileno, no 

tamanho de 40×40 cm, com 

fenestra de 10 cm de diâmetro, 

na cor azul, embalado em 

envelope grau cirúrgico 

unitariamente e esterilizado em 

óxido de etileno.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

46  

 

CANETA PADRÃO 

AUTOCLAVAVEL BAIXA CIRURGIA 

PARA BISTURI ELÉTRICO - Caneta 

padrão autoclavavel baixa 

cirurgia para bisturi elétrico 

compatível com os modelos de 

Bisturi Eletrônico da Emai Ref: 

CPB-100 Modelos de Bisturis 

3,0000  

 

UN  
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Emai: BP-100 Plus, BP-100 Digital, 

BP-150s, BP-150, BP-400 Plus.  

 

47  

 

CÂNULA DE GUEDEL 

OROFARÍNGEA Nº 0 - CÂNULA 

OROFARÍNGEA DE GUEDEL N° 0 

Cânula em PVC, siliconizada, 

transparente, com orifício de 

calibre adequado para 

introdução de sonda de 

aspiração, resistente aos meios 

de esterilização, atóxica. 

Embalada individualmente e que 

contenha externamente dados 

de rotulagem conforme RDC 185 

de 22/10/2001.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

48  

 

CÂNULA DE GUEDEL 

OROFARÍNGEA Nº 1 - Fabricada 

em PVC cirúrgico transparente e 

OS Cristal; embalada 

individualmente em papel grau 

cirúrgico e filme transparente 

esterilizado embalagem 

contendo esternamente dados 

de identificaçao, registro do MS.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

49  

 

CÂNULA OROFARÍNGEA DE 

GUEDEL N° 2 - Cânula em PVC, 

siliconizada, transparente, com 

orifício de calibre adequado para 

introdução de sonda de 

aspiração, resistente aos meios 

de esterilização, atóxica. 

Embalada individualmente e que 

contenha externamente dados 

de rotulagem conforme RDC 185 

de 22/10/2001.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

50  

 

CÂNULA OROFARÍNGEA DE 

GUEDEL N° 3 - Cânula em 

PVC,siliconizada, transparente, 

com orifício de calibre adequado 

para introdução de sonda de 

aspiração, resistente aos meios 

de esterilização, atóxica. 

100,0000  

 

UN  
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Embalada individualmente e que 

contenha externamente dados 

de rotulagem conforme RDC 185 

de 22/10/2001.  

 

51  

 

CÂNULA OROFARÍNGEA DE 

GUEDEL N° 4 - Cânula em PVC, 

siliconizada, transparente, com 

orifício de calibre adequado para 

introdução de sonda de 

aspiração, resistente aos meios 

de esterilização, atóxica. 

Embalada individualmente e que 

contenha externamente dados 

de rotulagem conforme RDC 185 

de 22/10/2001.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

52  

 

CÂNULA OROFARÍNGEA DE 

GUEDEL N° 5 - Cânula em PVC, 

siliconizada, transparente, com 

orifício de calibre adequado para 

introdução de sonda de 

aspiração, resistente aos meios 

de esterilização, atóxica. 

Embalada individualmente e que 

contenha externamente dados 

de rotulagem conforme RDC 185 

de 22/10/2001  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

53  

 

CAPA PROTETORA PARA 

COLCHÃO IMPERMEAVEL - Capa 

protetora para colchão, de 

solteiro, material externo curvim, 

tipo impermeável, na cor azul, 

devendo possuir suspiro na 

lateral e zíper em toda a extensão 

de uma das extremidades. Deve 

ter tamanho compatível com 

colchão de dimensões mínimas: 

1,90 x 80 x 15cm ( C X L X E )  

 

30,0000  

 

UN  

 

   

54  

 

CAPOTE DESCARTÁVEL - Avental 

descartável características: 

unidade de compra : unidade 

matéria-prima : em 

confeccionado em 100% 

300,0000  

 

PCT  
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polipropileno branca gram. 

30g/m2 acabamento : 

acabamento em overlock com 

fechamento nas costa e cintura 

com ajuste c/2 pares de 

amarrilhos manga : manga longa 

e punho em elástico de alta 

resistência decote : decote com 

viés e redondo comprimento 

mínimo de 1,30 x larg. 1,40 

tamanho G  embalagem : 

embalado em material que 

garanta a integridade do produto 

apresentação e embalagem : o 

produto devera obedecer a 

legislação atual vigente 

complemento: gramatura 

mínima de 30g/m². validade 

mínima de 12 meses a partir da 

data da entrega Pacote com 10 

unidades.  

 

55  

 

CARVÃO ATIVADO (CURATIVO) - 

Cobertura primária medindo 

aproximadamente 10 cm x 10 cm, 

composto de camada não tecido, 

contendo carvão ativado 

impregnado com prata em toda 

superfície. estéril, embalagem 

individual, compatível com o 

processo de esterilização, que 

permita abertura e transferência 

com técnica asséptica, contendo 

dados de identificação, 

procedência, número de lote, 

data e tipo de esterilização, prazo 

de validade, atender à legislação 

sanitária vigente e pertinente ao 

produto e registro no ministério 

da saúde.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

56  

 

CATETER DUPLO LUMEN PARA 

ACESSO VENEOSO CENTRAL 

ADULTO 4 FR X 13 CM - Cateter 

para acesso venoso central duplo 

lúmen 4FR X 13 CM (técnica de  

80,0000  

 

KT  
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seldinger) kit contendo seringa 

de 5 ml, guia flexível com 

marcação de  10 em 10cm, ponta 

em "j" , dilatador de vaso, alça par 

a sutura e clamp, agulha  25 x 7 

para infiltração, duas tampas 

interlink. Embalagem estéril com 

dados de identificação e 

procedência, data e tipo da 

esterilização e tempo de validade 

e número de registro do 

ministério da saúde.  

 

57  

 

CATETER DUPLO LUMEN PARA 

ACESSO VENEOSO CENTRAL 

ADULTO 7 FR X 20 CM - Cateter 

para acesso venoso central duplo 

lúmen 7fr X 20 cm (técnica  de  

seldinger) kit contendo seringa 

de 5 ml, guia flexível com 

marcação de  10 em 10cm, ponta 

em "j" , dilatador de vaso, alça par 

a sutura e clamp, agulha  25 x 7 

para infiltração, duas tampas 

interlink. Embalagem estéril com 

dados de identificação e 

procedência, data e tipo da 

esterilização e tempo de validade 

e número de registro do 

ministério da saúde.  

 

80,0000  

 

KT  

 

   

58  

 

CATETER INTRAVENOSO 20G - 

Cateter periférico do tipo por fora 

da agulha, estéril, constituído 

por: 

Agulha siliconizada com bisel b1-

angulado e trifacetado. Facilita a 

punção de e reduz o traumatismo 

nos tecidos. Cateter raio paco e 

flexível. Proporciona maior 

facilidade de punção e 

penetração na pele. Assegura 

perfeita visualização através de 

Raio X. 

Protetor do conjunto 

agulha/cateter. Garante a 

5.000,0000  

 

UN  
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integridade da agulha até o 

momento do uso. Seu formato 

anatômico permite a remoção 

com apenas uma das mãos. 

Conector Luer Lok  Universal 

codificado por cores. Câmara de 

refluxo tem desenho que 

melhora a empunhadura. Tampa 

da câmara de refluxo com micro 

estrias. N°20 G.  

 

59  

 

CATETER INTRAVENOSO/ JELCO  

16 G - Cateter periférico do tipo 

por fora da agulha, estéril, 

constituído por: 

Agulha siliconizada com bisel b1-

angulado e trifacetado. Facilita a 

punção de e reduz o traumatismo 

nos tecidos. Cateter raio paco e 

flexível. Proporciona maior 

facilidade de punção e 

penetração na pele. Assegura 

perfeita visualização através de 

Raio X. Protetor do conjunto 

agulha/cateter. Garante a 

integridade da agulha até o 

momento do uso. Seu formato 

anatômico permite a remoção 

com apenas uma das mãos. 

Conector Luer Lok Universal 

codificado por cores. Câmara de 

refluxo tem desenho que 

melhora a empunhadura. Tampa 

da câmara de refluxo com micro 

estrias. N°16 G.  

 

5.000,0000  

 

UN  

 

   

60  

 

CATETER INTRAVENOSO/ JELCO  

18 G - Cateter periférico do tipo 

por fora da agulha, estéril, 

constituído por: 

Agulha siliconizada com bisel b1-

angulado e trifacetado. Facilita a 

punção de e reduz o traumatismo 

nos tecidos. Cateter raio paco e 

flexível. Proporciona maior 

facilidade de punção e 

5.000,0000  

 

UN  
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penetração na pele. Assegura 

perfeita visualização através de 

Raio X. Protetor do conjunto 

agulha/cateter. Garante a 

integridade da agulha até o 

momento do uso. Seu formato 

anatômico permite a remoção 

com apenas uma das mãos. 

Conector Luer Lok Universal 

codificado por cores. Câmara de 

refluxo tem desenho que 

melhora a empunhadura. Tampa 

da câmara de refluxo com micro 

estrias. N°18 G.  

 

61  

 

CATETER INTRAVENOSO/ JELCO  

22 G - Cateter periférico do tipo 

por fora da agulha, estéril, 

constituído por: 

Agulha siliconizada com bisel b1-

angulado e trifacetado. Facilita a 

punção de e reduz o traumatismo 

nos tecidos. Cateter raio paco e 

flexível. Proporciona maior 

facilidade de punção e 

penetração na pele. Assegura 

perfeita visualização através de 

Raio X. 

Protetor do conjunto 

agulha/cateter. Garante a 

integridade da agulha até o 

momento do uso. Seu formato 

anatômico permite a remoção 

com apenas uma das mãos. 

Conector Luer Lok  Universal 

codificado por cores. Câmara de 

refluxo tem desenho que 

melhora a empunhadura. Tampa 

da câmara de refluxo com micro 

estrias. N°22 G  

 

8.000,0000  

 

UN  

 

   

62  

 

CATETER INTRAVENOSO/ JELCO 

24G - Cateter periférico do tipo 

por fora da agulha, estéril, 

constituído por: 

Agulha siliconizada com bisel b1-

10.000,0000  

 

UN  
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angulado e trifacetado. Facilita a 

punção de e reduz o traumatismo 

nos tecidos. Cateter raio paco e 

flexível. Proporciona maior 

facilidade de punção e 

penetração na pele. Assegura 

perfeita visualização através de 

Raio X. 

Protetor do conjunto 

agulha/cateter. Garante a 

integridade da agulha até o 

momento do uso. Seu formato 

anatômico permite a remoção 

com apenas uma das mãos. 

Conector Luer Lok  Universal 

codificado por cores. Câmara de 

refluxo tem desenho que 

melhora a empunhadura. Tampa 

da câmara de refluxo com micro 

estrias. N°24 G.  

 

63  

 

CATETER MONO LUMEN PARA 

ACESSO VENOSO CENTRAL 

ADULTO 14 G X 20 CM - Cateter 

para acesso venoso central mono 

lúmen 14G X 20CM, adulto, 

compatível com a técnica de 

seldinger, de poliuretano, 

radiopaco, flexível, linha de 

extensão com clamp e conexão 

luer. acompanha guia mola de 

aproximadamente 32” x 60cm, 

com pontas flexíveis em j, agulha 

introdutora 18g x 6,5cm ou 

aproximada, com parede fina. 

Seringa, dilatador de vaso adulto 

e bisturi. Estéril, descartável, 

atóxico, apirogênico e número de 

registro do ministério da saúde.  

 

80,0000  

 

KT  

 

   

64  

 

CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO- 

TIPO ÓCULOS - CATETER NASAL 

PARA OXIGÊNIO- TIPO ÓCULOS. 

110 cm, Composição: Pvc 

Embalado em papel grau 

cirúrgico/filme de poliéster.  

10.000,0000  

 

UN  
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65  

 

CEFTRIAXONA 1 G INJETAVEL - 

Ceftriaxona Sódica 1g IV. 

Apresentação: Pó pra solução 

injetável + diluente de 10 ML.  

 

5.000,0000  

 

AMP  

 

   

66  

 

CETOPROFENO 100MG/ML EV - 

Cetoprofeno 100mg EV Pó 

liofilizado para solução injetável  

 

5.000,0000  

 

AMP  

 

   

67  

 

CILINDRO DE OXIGENIO - Cilindro 

de oxigênio capacidade para 7 lt, 

válvula com fluxômetro + kit com 

máscara extensão e umidificador. 

Com pratico suporte metálico 

para transporte com rodízios  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

68  

 

CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL - 

Indicação: Ligadura, Fechamento 

do cordão umbilical. 

Características: Produto de uso 

único, descartável. 

Confeccionado em corpo único. 

Esterilizado por oxido de etileno. 

Atóxico, apirogênico e anti-

alergênico, Pacote com 10 

unidades.  

 

20,0000  

 

PCT  

 

   

69  

 

CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 

SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS – 

1L. - CLOREXIDINA DEGERMANTE 

2% SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS 

– 1L 

Clorexidina degermante 2% 

solução com tensoativos – 1l.  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

70  

 

CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 

2% - 1L - Clorexidina solução 

aquosa 2% - 1l.  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

71  

 

COLAGENASE 0,6 U + 

CLORANFENICOL 0,01 G 

POMADA 30 G - COLAGENASE 

0,6U COM CLORAFENICOL 0,01G-

TUBO COM 30G. PADRÃO DE 

QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR 

350,0000  

 

BISN  
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A CRISTALIA OU IRUXOL.  

 

72  

 

COLIRIO ANESTESICO - Colírio 

anestésico (10mg de cloridrato 

de tetracaína e 1mg de cloridrato 

de fenilefrina) 10 ml  

 

50,0000  

 

FR  

 

   

73  

 

COMADRE. - Comadre; em aço 

inox; formato tipo pá, medindo 

aproximadamente 40 x 28cm, 

com capacidade para 3500ml; 

sem graduação; de fácil limpeza;  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

74  

 

COMPLEXO B AMPOLA 2ML 

EV/IM - Complexo B IM/EV - 

Vitaminas do complexo B Solução 

injetável, estéril e apirogênica. 

ampolas de vidro âmbar de 2 ml.  

 

5.000,0000  

 

AMP  

 

   

75  

 

COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS - 

Dimensão dobrada 7,5 x 7,5 cm; 

Dimensão aproximada aberta 15 

cm x 30 cm,13 fios por cm², 100% 

algodão, não estéril, conforme 

portaria 106/2003 Immetro e 

ABNT 13.843/02. Pacote com 500 

unidades.  

 

10.000,0000  

 

PCT  

 

   

76  

 

COMPRESSA GAZE 

ALGODONADA ESTÉRIL 10 X 15 

CM - Compressa de Gaze 

Algodonada Estéril 10x15 

recoberta por duas mantas de 

algodão medicinal (hidrófilo), 

com envoltório de tecido de gaze 

também hidrófila, em 

embalagem individual com dados 

de identificação e procedência.  

 

400,0000  

 

UN  

 

   

77  

 

COMPRESSA PARA CAMPO 

CIRÚRGICO MEDINDO 

APROXIMADAMENTE 45X50 CM - 

confeccionada em 100% algodão; 

entrelacadas por um processo 

especial; pacote com 50 

unidades; não estéril, com tecido 

10,0000  

 

PCT  
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radiopaco, as bordas devem ser 

costuradas para evitar que os fios 

se soltem. são usadas para 

absorção de sangue e outros 

fluídos corporais.  

 

78  

 

COMPRESSA PARA CURATIVO 

ESTÉRIL - Estéril, algodonada, 

costurada, isento de impureza, 

envolto por uma camada de gaze 

macia, alvejada e tratada 

especialmente para fins 

cirúrgicos. Dimensões :10 x 30 cm  

fechada e 10 x 50 cm aberta  

 

5.000,0000  

 

UN  

 

   

79  

 

CREME HIDRATANTE COM UREIA 

E ACIDO LATICO (DIABETICOS) - 

Creme hidratante com uréia e 

ácido lático. creme branco, 

viscoso, não estéril, composto 

por água, 10% uréia (carbamida), 

palmitato de isopropilo, 

palmitato de octila, estearato de 

glicerila, 4% de alfa hidroxiácido 

(ácido lático), álcool, estearílico, 

sorbitol, lactato de amônio, ácido 

esteárico, cetearete-25 e 

cetearete-6. indicado para 

hidratação ideal da pele e 

esfoliação de pés ressecados em 

pacientes diabéticos, oferece 

hidratação superior pernas e 

calcanhares que apresentam 

ressecamento, escamação ou 

rachaduras. sem conservantes, 

corantes ou perfume, reduz o 

risco de reações alérgicas na pele 

sensível do diabético. 

Embalagem 250 g.  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

80  

 

CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA 

EM INOX - Cuba redonda 

pequena para assepsia, com 

capacidade de 220 ml (+ ou - 20 

ml), autoclavável a 134°C por 5 

minutos, diâmetro de 9 cm X 5,0 

10,0000  

 

UN  
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cm de altura, com bordas 

adequadas para permitir a 

limpeza da peça. Peça 

indeformável, confeccionada em 

aço inoxidável com tratamento 

anticorrosivo, chapa única de aço 

para toda a cuba, sem emendas 

livre de rebarbas, fissuras e 

trincas, apresentando resistência 

térmica, química e mecânica, 

compatíveis com a finalidade do 

produto, conforme norma da 

ABNT adotada para o tipo de 

utensílio. A embalagem deve ser 

individual e resistente, que 

impeça danos durante o 

transporte e armazenamento. O 

produto deve ser garantido 

contra defeitos de fabricação e 

ter registro no Ministério da 

Saúde.  

 

81  

 

CUBA RIM 26 X 12 X 6 - 700ML - 

Cuba rim em aço inoxidável com 

dimensões aproximadas de: 26 x 

12 x 6 cm e capacidade de 700 ml.  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

82  

 

DETECTOR FETAL DIGITAL 

PORTÁTIL - Detector fetal digital 

portátil; para monitoração 

continua de frequência cardíaca 

fetal; tipo portátil, peça de mão, 

palm top; com transdutor de 

2mhz e autofalante embutido de 

1,20w e gabinete e abs; display 

lcd com mostrador digital; 

apresentação de f.c.f; escala de 

medição de fcf de 50 a 240 bpm; 

controle de volume; saída p/ fone 

de ouvido; com alça p/ pescoço; 

fone de ouvido; 1 bateria 

recarregável; carregador de 

bateria; bolsa para transporte; 

alimentação bateria de 9 v 

recarregável e desligamento 

automático após 2 minutos sem 

7,0000  

 

UN  
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uso.  

 

83  

 

DETERGENTE ENZIMÁTICO - Com 

quatro ou mais enzimas (amilase, 

protease, lipase e carboidrase) 

frasco plástico com 1000 ml, com 

eficiência comprovada e maior 

custo beneficio, utilizado nas 

operações de limpeza, 

removendo resíduos orgânicos 

em equipamentos, artigos e 

instrumentos médico 

hospitalares, odontológicos e 

laboratoriais.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

84  

 

DEXAMETASONA, FOSFATO 

DISSÓDICO 4MG/2,5 ML 

INJETAVEL - Dexametasona, 

Fosfato Dissódico 4mg/2,5 ml. 

Apresentação: Solução Injetável 

IV/IM em ampola de 2,5 ml.  

 

8.000,0000  

 

AMP  

 

   

85  

 

DIMENIDRINATO, ASSOCIADO A 

CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 1 

ML (DRAMIN B6) - Dimenidrinato, 

associado a Cloridrato de 

Piridoxina. Apresentação: 

50mg/ml + 50mg/ml.  

 

2.500,0000  

 

AMP  

 

   

86  

 

DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 

INJETAVEL - Dipirona Sódica 

500mg/ml. Apresentação: 

Solução injetável. Ampolas de 

2ml.  

 

6.000,0000  

 

AMP  

 

   

87  

 

ELETRODO DESCARTÁVEL COM 

GEL ADULTO - para procedimento 

de curta ou longa duração, 

descartável, hipoalergênico, 

confortável microporoso, com gel 

adesivo de alta condutividade, 

botão de aço inoxidável, com 

baixa ação residual. Com registro 

na ANVISA/MS. Pacote c/ 50 

unidades  

 

500,0000  

 

PCT  
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88  

 

ELETRODO PARA ELETRO 

CAUTÉRIO MODELO FACA – RETA 

EMAI (100MM) - Eletrodo para 

eletrocautério modelo faca reta 

tamanho 100 mm EMAI. As ponta 

eletrodos Emai são compatíveis 

com todos os modelos de Bisturis 

da Emai: BP-100 Plus, BP-100 

Digital, BP-150, BP-150S, BP-400 

Plus e BP-400 Digital.  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

89  

 

ENOXAPARINA 40MG/0,4ML - 

Enoxaparina 40mg/0,4ml 

Apresentação: Solução Injetável 

em seringas preenchidas.  

 

600,0000  

 

UN  

 

   

90  

 

ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 

AUTO SELANTE 15 X 25 CM - 

Envelope para Esterilização Auto 

Selante para esterilização a vapor 

sob pressão. Ideal para clínicas 

que necessitam de praticidade e 

rapidez no processo de 

esterilização de materiais.50 x 

130 mm. Que possua indicador 

de sentido de abertura na 

embalagem Caixa com 200 

unidades  

 

500,0000  

 

CX  

 

   

91  

 

EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP TIPO 

POLIFIX 15 CM ADULTO CORTA 

FLUXO - Equipo 2 vias com clamp 

tipo polifix, embalagem papel 

grau cirúrgico e filme pp/pe 

embalados unitariamente por 

termos selagem. norma nbr 

14790 esterilização à óxido de 

etileno (conforme portaria 

interministerial 482/1999). 

validade 3 anos. conforme norma 

nbr iso 594 parte i e ii. 

composição do produto: 

conector luer macho, protetor 

conector luer macho, tubo de pvc 

cristal, conector y corta-fluxo 

branco, corta-fluxo azul, conector 

100,0000  

 

UN  
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luer lock 4,1 mm - com dupla 

rosca, que proporciona maior 

segurança entre as conexões. 

conforme norma nbr iso 594 - 

parte i e ii. protetor para conector 

luer lock fêmea - confeccionado 

em plástico apropriado, a fim de 

permitir acoplamento com o 

conector. rg do produto dentro 

do prazo de validade emitido pela 

anvisa.  

 

92  

 

EQUIPO MACROGOTAS -TUBO 

MÍNIMO DE 1,40 METROS - com 

injetor lateral flexível, Tubo de 

1,40 metros com ponta 

perfurante e tampa protetora, 

Câmara Gotejadora flexível 

ajustada para macrogotas, 

Respiro de ar com filtro 

bacteriológico 0,2µ, assegura que 

todo ar admitido no interior do 

sistema seja filtrado, evitando o 

colabamento do soro, Tubo 

flexível em PVC, transparente, é 

destinado a transportar o líquido 

do recipiente de solução ao 

acesso venoso, Pinça Rolete ou 

Regulador de Fluxo destinado ao 

controle de gotejamento, regula 

o fluxo de solução entre o zero e 

o máximo.  

 

12.000,0000  

 

UN  

 

   

93  

 

EQUIPO MICROGOTAS -TUBO 

MÍNIMO DE 1,50 METROS - Em 

pvc ou similar atóxico, tubo com 

1,50cm, com ponta perfurante 

para ampola plástica ou 

borracha, com pinça rolete corta 

fluxo de alta precisão, injetor 

lateral resistente, conector tipo 

luer, gotejador microgotas, 

respiro com filtro de ar hidrófobo 

bacteriológico, câmara 

gotejadora flexível, embalado em 

papel grau cirúrgico e filme 

200,0000  

 

UN  
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transparente, individual, estéril, 

o produto deverá ser entregue 

com laudo analítico que 

comprove cumprimento NBR 

14041.  

 

94  

 

EQUIPO PARA BOMBA DE 

INFUSÃO LF 2001 - (EQL- E no 

luer) 

Até 220 cm de comprimento, 

prime de até aproximadamente 

15ml, com camara de 

gotejamento flexivel, entrada de 

ar lateral, com filtro 

bacteriologico e tampa. com tubo 

conector, pinca rolete, fabricado 

com material atoxico, 

embalagem individual em papel 

grau cirúgico, estéril, involucro 

resistente ao manuseio, lacre 

capaz de manter a integridade e 

esterilidade, compatível com bic 

da marca lifemed, lf line.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

95  

 

EQUIPO PARA NUTRIÇÃO 

ENTERAL - Dispositivo para 

infusão, controle de fluxo e 

dosagem de soluções enterais.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

96  

 

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - 

Nas dimensões 10 cm x 4,5 m, 

com capa protetora, 100% 

algodão, de excelente fixação, 

flexibilidade, resistência e 

impermeabilidade.  

 

1.000,0000  

 

UN  

 

   

97  

 

FILTRO HIGROSCÓPICO HME - 

Filtro umidificador higroscópico 

com HME Descrição completa: 

Indicado para evitar a 

contaminação cruzada entre 

pacientes submetidos a 

ventilação mecânica, o Filtro 

HME Estéril - 28FHMET-E 

proporciona trocas de calor e 

umidade adequadas ao paciente. 

100,0000  

 

UN  
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Pode ser utilizado em hospitais 

e/ou em home-care. O Filtro 

Umidificador higroscópico com 

HME é composto por cápsula de 

plástico rígido transparente 

contendo no interior um disco 

HME de espuma em poliuretano 

com impregnação de Cloreto de 

Cálcio, cuja característica 

higroscópica retém a umidade do 

ar expirado pelo paciente, 

proporcionando assim, uma 

umidificação adequada ao 

processo de ventilação. O filtro 

bi-direcional hidrofóbico de alta 

capacidade como barreira para 

bactéria/vírus, composto de 

fibras de polipropileno, confere 

uma filtração eletrostática e 

retêm em sua estrutura 

partículas acima de 0,3 microns 

de diâmetro. Entrada para 

capnografia tipo Luer-Lock. 

Tampa para proteção e descarte. 

Livre de Látex Produto Estéril 

(E.T.O.) Produto de uso único 

Descartável Embalagem 

individual compatível com: 

Ventiladores de UTI e Aparelhos 

de Anestesia. Composição: 

Membrana Filtrante: 

Polipropileno hidrofóbico. Disco 

HME higroscópico: Espuma com 

impregnação de cloreto de cálcio 

CaCl. Estrutura Externa: 

Polipropileno. Traquéia e Tampa: 

PVC. Filtro Alta eficiência e baixa 

resistência Filtração: 

Eletrostática Volume corrente: 

150 a 1500 ml Espaço morto: 38 

ml Eficiência de Filtragem 

Bacteriana: 99,999 % (3,2µm) 

Eficiência de Filtragem Viral: 

99,99 % (3,2µm) Eficiência de 

umidificação: Vt = 500 ml: 28.9 

mg/L com FR 20 rpm Resistência: 
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30 l/ min; 2,02 cmH2O 60 l/ min; 

5,19 cmH2O 90 l/ min; 9,37 

cmH2O Umidade de saída: 3,18 

mg a 500 ml de volume corrente 

Queda de pressão: 173 Kpa a 30 

lpm Queda de pressão: 445 Kpa a 

60 lpm Conexão Superior 

Diâmetro Externo: 22,0 mm 

(fêmea)/ Diâmetro Interno: 15,0 

mm (macho) Conexão Inferior 

Diâmetro Externo: 22,0 mm 

(macho)/ Diâmetro Interno: 15,0 

mm (fêmea).  

 

98  

 

FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 

C/ AGULHA - N° 1-0 - Simples, 

cuticular, com agulha, tipo 

absorvível, de origem animal, 

estéril, composta por tecido 

conectivo purificado (principalm 

ente colágeno) ou a camada da 

submucosa fibrosa do intestino 

de bovinos. O categute simples é 

embalado em uma solução 

amaciante de 89,5% de álcool 

isopropílico p.a., 1,0% de 

diatanolamina p.a., 0,25% de 

benzoato de sódio (grau 

farmacêutico USP) e água  estéril 

para injeção q.s.p. 100%. O 

produto atende às especificações 

estabelecidas pela Norma ABNT 

NBR 13904. Caixa com 24 

unidades. N° 1-0/Agulha 3/8.  

 

50,0000  

 

CX  

 

   

99  

 

FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 

C/ AGULHA - N° 2-0 - Simples, 

cuticular, com agulha, tipo 

absorvível, de origem animal, 

estéril, composta por tecido 

conectivo purificado 

(principalmente colágeno) ou a 

camada da submucosa fibrosa do 

intestino de bovinos. O categute 

simples é embalado em uma 

solução amaciante de 89,5% de 

50,0000  

 

CX  
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álcool isopropílico p.a., 1,0% de 

diatanolamina p.a., 0,25% de 

benzoato de sódio (grau 

farmacêutico USP) e água  estéril 

para injeção q.s.p. 100%. O 

produto atende às especificações 

estabelecidas pela Norma ABNT 

NBR 13904.  Caixa com 24 

unidades.N°2-0  

 

100  

 

FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 

C/ AGULHA - N° 4-0 - simples, 

cuticular, com agulha, tipo 

absorvível, de origem animal, 

estéril, composta por tecido 

conectivo purificado (principalm 

ente colágeno) ou a camada da 

submucosa fibrosa do intestino 

de bovinos. O categute simples é 

embalado em uma solução 

amaciante de 89,5% de álcool 

isopropílico p.a., 1,0% de 

diatanolamina p.a., 0,25% de 

benzoato de sódio (grau 

farmacêutico USP) e água  estéril 

para injeção q.s.p. 100%. O 

produto atende às especificações 

estabelecidas pela Norma ABNT 

NBR 13904. Caixa com 24 

unidades.N° 4-0 - Agulha 3/8.  

 

50,0000  

 

CX  

 

   

101  

 

FIO DE SUTURA NYLON 1.0 C/ 

AGULHA CX C/ 24 - Monofilado, 

cuticular, preto com agulha, para 

sutura, Agulha siliconizada, que 

permite uma penetração suave 

na pelo do paciente; Atendem a 

norma NBR 13904 e Portaria 

INMETRO n. 157/2002. Agulha 

3/8 caixa com 24 unidades. N° 1-

0  

 

100,0000  

 

CX  

 

   

102  

 

FIO DE SUTURA NYLON 2-0 C/ 

AGULHA - monofilado, cuticular, 

preto com agulha, para sutura, 

Agulha siliconizada, que permite 

100,0000  

 

CX  
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uma penetração suave na pele do 

paciente; Atendem a norma NBR 

13904 e Portaria INMETRO n. 

157/2002. caixa com 24 

unidades. N° 2-0-Agulha 3/8 .  

 

103  

 

FIO DE SUTURA NYLON 3-0 C/ 

AGULHA - monofilado, cuticular, 

preto com agulha, para sutura, 

Agulha siliconizada, que permite 

uma penetração suave na pele do 

paciente; Atendem a norma NBR 

13904 e Portaria INMETRO n. 

157/2002. caixa com 24 

unidades. N° 3-0 - Agulha 3/8.  

 

100,0000  

 

CX  

 

   

104  

 

FIO DE SUTURA NYLON 4-0 C/ 

AGULHA - monofilado, cuticular, 

preto com agulha, para sutura, 

Agulha siliconizada, que permite 

uma penetração suave na pele do 

paciente; Atendem a norma NBR 

13904 e Portaria INMETRO n. 

157/2002. caixa com 24 

unidades. N° 4-0 - Agulha 3/8 .  

 

100,0000  

 

CX  

 

   

105  

 

FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 

MM X 50 METROS, TIPO CREPE, 

COR BRANCA - 19 mm x 50 

metros, tipo crepe, cor branca.  

 

2.000,0000  

 

UN  

 

   

106  

 

FITA MÉTRICA 1,5 M - 1,50 

metros, Material - 95% Poliéster - 

5% Fibra de Vidro. Cores.  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

107  

 

FITA MICROPORE 25 MM X 10M - 

25 mm x 10 m, com capa 

protetora, hipoalérgica, cor 

branca, resistente, gruda fácil, 

não agride a pele.  

 

3.000,0000  

 

UN  

 

   

108  

 

FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 

50 MTS. - 19 mm x 50 mts, fita 

utilizada como indicador de 

processo de esterilização a vapor 

em autoclaves. 

2.000,0000  

 

UN  
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A viragem ocorre em listas negras 

bem identificáveis, após ser 

utilizada nas etapas de 

esterilização por autoclavagem.  

 

109  

 

FIXADOR CITOLÓGICO - Fixador 

citológico à base de 

propilenoglicol e álcool sistema 

tipo spray com propriedades para 

fixação e sustentação da 

integridade celular de esfregaços 

de material biológico estendidos 

em lâmina de vidro. 100 ML.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

110  

 

FLUXÔMETRO PARA AR 

COMPRIMIDO - Fluxômetro ar 

comprimido descrição completa: 

fluxometro ar comprimido 0/15 

lpm (amarelo) para rede 

canalizada, indicado para uso 

medicinal. função de controlar a 

vazão do gás, de acordo com 

volume recomendado. fabricado 

em metal cromado, cápsula e 

bilha em policarbonato, escala de 

0 a 15 litros por minuto e botão 

para regulagem de fluxo. 

conexões de entrada e saída 

padrão ABNT NBR 11906.  

 

20,0000  

 

UN  

 

   

111  

 

FLUXÔMETRO PARA OXIGENIO - 

Fluxômetro, aplicação oxigênio, 

corpo em latão cromado, esfera 

em aço inoxidável, borboleta em 

nylon com rosca metálica na cor 

padrão do gás (verde-emblema), 

conexão fêmea, niple de saída em 

latão cromado, capacidade fluxo 

0 a 15 l/min, subdivisões de 

1L/min.  

 

20,0000  

 

UN  

 

   

112  

 

FORMOL 37 % - Formol 37% 1000 

ml composto com mínimo 37% 

em peso e 40% em volume, 

apresentação mínima 1000 ml 

em frasco plástico escuro, 

50,0000  

 

UN  
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resistente e seguro constando 

dados de identificação, lote, 

fabricacao, validade, registro no 

m.s / anvisa. validade mínima de 

12 meses após emissão de nf de 

entrega.  

 

113  

 

Frasco para nutrição enteral 300 

ml. - Descartável, não estéril, 

Tampa de rosca com saída para 

adaptar ao equipo, Alça de 

fixação na sua base para 

pendurar o frasco com 

travamento.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

114  

 

GARROTE - Garrote, material 

faixa elástica cor azul, 

componente adicional c/ sistema 

de trava em plástico, tamanho 

adulto, uso reutilizável. Fecho em 

PVC, que permite um ajuste fácil 

e confortável  

 

20,0000  

 

UN  

 

   

115  

 

GEL CONDUTOR INCOLOR PARA 

ULTRASSON/ 

ELETROCARDIOGRAMA 1L - Gel 

condutor incolor para ultrasson, 

eletrocardiograma / frasco de 1 

litro/1grama  

 

1.500,0000  

 

FR  

 

   

116  

 

GLICERINADO CLISTER 500 ML - 

GLICERINA SOLUÇÃO ENEMA 

(CLISTER) 12 % FRASCO 500 ML 

COM SONDA RETAL  

 

100,0000  

 

FR  

 

   

117  

 

GLICOSE 25% FRASCO AMPOLA 

10 ML EV - Glicose 25% 

endovenoso, 10 ml  

 

800,0000  

 

UN  

 

   

118  

 

GLICOSE HIP 50% FRASCO 

AMPOLA 10 ML EV - Glicose 50% 

endovenoso, 10ml  

 

250,0000  

 

UN  

 

   

119  

 

GLICOSIMETRO - GLICOSIMETRO 

Kit medidor de glicose 

glicosímetro, composto de 01 

150,0000  

 

UN  
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monitor, 10 tiras, 10 lancetas, 01 

lancetador e estojo, para 

monitorização de glicemia, cinco 

segundos para o resultado do 

teste, média de resultados dos 

últimos 7 e 14 dias, memória para 

200 resultados com data e hora, 

menor amostra sanguínea, 

apenas 2ul (microlitros), liga e 

desliga automaticamente. Forma 

de apresentação: kit (KIT); 

Unidade de estoque: kit (KIT). 

Unidade de fornecimento: kit. 

Marca e  modelo deve ser 

compatível com a tiras de 

glicemia.  

 

120  

 

GUIA TIPO BOUGIE 305 - Fio guia 

tipo bougie – para intubação 

traqueal, guia para introdução de 

sonda endotraqueal, introdutor, 

tipo guia de intubação, tipo perfil 

cateter tipo bougie venlado, tipo 

ponta atraumáca, calibre cerca 

de 15 mm , comprimento cerca 

de 70 cm, componente I escala 

graduada e marcação. 

Embalagem individual esteril.  

 

80,0000  

 

UN  

 

   

121  

 

HEPARINA  5000UI 5ML AMPOLA 

- Heparina 5000UI. 

Apresentação: Solução Injetável 

IV em ampola de 5ml  

 

5.000,0000  

 

UN  

 

   

122  

 

HIDROCOLÓIDE - Cobertura 

primária de hidrocolóide, 

transparente, tipo extrafino, 

medindo aproximadamente 10 

cm x 10 cm de comprimento 

bordas adesivas, moldável às 

diferentes partes do corpo, 

contendo em sua camada interna 

partículas absorventes de 

gelatina, pectina e 

carboximetilcelulose seletiva, 

elástica e adesiva em sua 

100,0000  

 

CX  
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superfície, coberta por uma 

membrana de permeabilidade 

seletiva, elástica de poliuretano, 

com espessura homogênea, 

permeável a trocas gasosas e 

impermeável a líquidos e 

bactérias. a cobertura primária 

deve permanecer aderida à pele 

no mínimo durante 5 dias, 

mantendo o ambiente da lesão 

úmido e ocluído. estéril, 

embalagem individual adequada, 

segura, compatível com o 

processo de esterilização e que 

permita abertura e transferência 

com técnica asséptica, contendo 

dados de identificação, 

procedência, número do lote, 

data e tipo de esterilização, prazo 

de validade e atender à legislação 

sanitária vigente e pertinente ao 

produto e registro no ministério 

da saúde. Caixa com 10 placas  

 

123  

 

HIDROCORTISONA 100MG/ML 

SOLUÇÃO INJETAVEL - 

Hidrocortisona 100mg/ml. 

Apresentação: Pó Liófilo p/ 

solução injetável IV/IM + 

diluente, em Frasco/Ampola de 

2ml  

 

3.000,0000  

 

UN  

 

   

124  

 

HIDROCORTISONA 500MG/ML 

SOLUÇÃO INJETAVEL - 

Hidrocortisona 500mg/ml. 

Apresentação: Pó Liófilo p 

solução injetável IV/IM + 

diluente, em Frasco/Ampola de 

4ml.  

 

4.000,0000  

 

AMP  

 

   

125  

 

HIDROGEL COM ALGINATO - 

Cobertura primária de hidrogel 

composto de água, 

carboximetilcelulose, pectina e 

alginato, acondicionado em 

frasco, com aplicador de bico 

50,0000  

 

UN  

 

   



 

158 
 

longo, amorfo, transparente. 

embalagem individual com no 

mínimo 85 gramas, adequada, 

segura, e garanta mesmo após 

sua abertura, a proteção do 

produto. a embalagem deve 

conter: dados de identificação, 

procedência, número de lote, 

data e tipo de esterilização, prazo 

de validade, atender à legislação 

sanitária vigente e pertinente ao 

produto e registro no ministério 

da saúde.  

 

126  

 

HIPOSULFITO DE SODIO 2% - 

Hipossulfito de sodio 2%  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

127  

 

HISTERÔMETRO DE COLLIN 

GINECOLÓGICO 28CM - 

Histerômetro de collin 

ginecológico 28cm p/ medição do 

útero; confeccionado em aço 

inoxidável, com escala 

centimetrada e anel de 

identificação de profundidade 

confeccionado em aço 

inoxidável.Garantia de 12 meses.  

 

8,0000  

 

UN  

 

   

128  

 

IMOBILIZADOR DE CABEÇA 

LATERAL - Imobilizador de cabeça 

espuma impermeável adulto com 

base, confeccionado em 

polietleno de alta densidade, 

injetado, permitndo uma maior 

resistência,as proteções dos 

blocos e base são revestdos com 

espuma macia tpo EVA ; Cintos de 

nylon, com fechamento em 

velcro.Rádio Transparente; 

Composição: Polietleno, Eva, 

Velcro, Botões de Polietleno e 

cintos de nylon; Cor: Amarelo 

com preto; Em Material Que 

Promova Barreira Microbiana e 

Abertura Asséptca; Validade 

mínima 1 anos. Embalagem 

5,0000  

 

UN  
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deverá conter N.º lo lote, data de 

fabricação e validade, nome do 

responsável técnico, Garanta 

contra defeitos de fabricação ou 

materiais. Registro na Anvisa. 

Apresentação do produto deverá 

obedecer a legislação atual 

vigente  

 

129  

 

KIT CAIXA INSTRUMENTAL PARA 

CURATIVO - Caixa de curativos - 

caixa em aço inox 25x20x10cm 

perfurada conteudo 05 peças, 1- 

cuba redonda media 10x5cm; 1-

pinca dissecção c dente 16cm; 1- 

pinça dissecção c serrilha 14cm; 

1-pinca pean 16cm reforcada; 1-

tesoura romba fina reta 15cm  

 

10,0000  

 

CX  

 

   

130  

 

KIT CAIXA INSTRUMENTAL PARA 

SUTURA - Kit Sutura contendo: 01 

Tesoura de Mayo, Reta, 15cm, 

confeccionada em aço inoxidável, 

embalagem individual 01 Tesoura 

de Mayo, Curva, 15cm, 

confeccionada em aço inoxidável, 

embalagem individual 01 Porta 

Agulha Mayo Hegar, 14cm, 

confeccionado em aço 

inoxidável, embalagem individual 

01 Pinça Kelly, Curva, 14cm, 

confeccionado em aço 

inoxidável, embalagem individual 

01 Pinça Kelly, Reta, 14cm, 

confeccionado em aço 

inoxidável, embalagem individual 

01 Pinça anatômica, 14cm, 

confeccionado em aço 

inoxidável, embalagem individual 

05 Cabo de bisturi nº 4 01 Pinça 

Adson, 12cm, Serrilhada, 

confeccionado em aço 

inoxidável, embalagem individual 

01 Caixa confeccionada em aço 

inox, perfurada, dimensões: 

20x10x5cm.  

10,0000  

 

CX  

 

   



 

160 
 

 

131  

 

KIT ELETRODOS PRECORDIAIS 

ECG - Kit de Eletrodos Precordiais 

(Conjunto com 6 unidades) para 

ECG, ORIGINAL, para 

Eletrocardiografo marca BIONET - 

Cardiocare 2000  

 

20,0000  

 

KT  

 

   

132  

 

KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL 

TAMANHO G - Kit Papanicolau G 

descartável, não estéril, 

composto por: 01 (um) espéculo 

vaginal, modelo collins, tamanho 

médio, com abertura e 

fechamento completos, 

poliestireno cristal, bordas 

atraumáticas, com abertura em 

forma de rosca tipo borboleta 

acoplado ao espéculo, com 

elementos articulados, 

simétricos, , 01 (uma) escova 

ginecológica, descartável 

constituída de haste de plástico, 

cilíndrica ou facetada, com 

aproximadamente 20 cm de 

comprimento, com 2 cm de 

cerdas macias numa das 

extremidades, distribuídas em 

formato cônico, 01 (uma) 

espátula de Ayres de madeira, 

resistente, pontas arredondadas 

,descartável, medindo 18cm de 

comprimento, 01 ( um ) par de 

luvas eva, 01 ( uma) Lâmina para 

microscopia medindo 

aproximadamente 26mm de 

largura e 76mm de comprimento, 

1,2-1,4 mm de espessura, 

lapidada ou ponta fosca, plana 

isenta de ranhuras ou 

imperfeições, limpa e 

desengordurada, com uma 

extremidade fosca acompanha 

de porta - lamina UNDcom local 

para identificação dos dados da 

paciente. Embalagem individual, 

200,0000  

 

KT  
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com uma face transparente que 

permita a visualização do 

produto, integra, com selagem 

eficiente que garanta a 

integridade do produto, até o 

momento de sua utilização, 

permita a abertura e 

transferência com técnica 

asséptica, trazendo 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

número de lote, método, data de 

fabricação, prazo de validade e 

numero de registro no Ministério 

da Saúde.  

 

133  

 

KIT PARA COLETA DE EXAME 

PAPANICOLAU TAMANHO M. - kit 

papanicolau m descartável, não 

estéril, composto por: 01 (um) 

espéculo vaginal, modelo collins, 

tamanho médio, com abertura e 

fechamento completos, 

poliestireno cristal, bordas 

atraumáticas, com abertura em 

forma de rosca tipo borboleta 

acoplado ao espéculo, com 

elementos articulados, 

simétricos, , 01 (uma) escova 

ginecológica, descartável 

constituída de haste de plástico, 

cilíndrica ou facetada, com 

aproximadamente 20 cm de 

comprimento, com 2 cm de 

cerdas macias numa das 

extremidades, distribuídas em 

formato cônico, 01 (uma) 

espátula de ayres de madeira, 

resistente, pontas arredondadas 

,descartável, medindo 18cm de 

comprimento, 01 ( um ) par de 

luvas eva, 01 ( uma) lâmina para 

microscopia medindo 

aproximadamente 26mm de 

largura e 76mm de comprimento, 

1,2-1,4 mm de espessura, 

800,0000  

 

KT  
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lapidada ou ponta fosca, plana 

isenta de ranhuras ou 

imperfeições, limpa e 

desengordurada, com uma 

extremidade fosca acompanha 

de porta - lamina com local para 

identificação dos dados da 

paciente. embalagem individual, 

com uma face transparente que 

permita a visualização do 

produto, integra, com selagem 

eficiente que garanta a 

integridade do produto, até o 

momento de sua utilização, 

permita a abertura e 

transferência com técnica 

asséptica, trazendo 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

número de lote, método, data de 

fabricação, prazo de validade e 

numero de registro no ministério 

da saúde.  

 

134  

 

KIT PARA COLETA DE EXAME 

PAPANICOLAU TAMANHO P - Kit 

Papanicolau P descartável, não 

estéril, composto por: 01 (um) 

espéculo vaginal, modelo collins, 

tamanho médio, com abertura e 

fechamento completos, 

poliestireno cristal, bordas 

atraumáticas, com abertura em 

forma de rosca tipo borboleta 

acoplado ao espéculo, com 

elementos articulados, 

simétricos, , 01 (uma) escova 

ginecológica, descartável 

constituída de haste de plástico, 

cilíndrica ou facetada, com 

aproximadamente 20 cm de 

comprimento, com 2 cm de 

cerdas macias numa das 

extremidades, distribuídas em 

formato cônico, 01 (uma) 

espátula de Ayres de madeira, 

700,0000  

 

UN  
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resistente, pontas arredondadas 

,descartável, medindo 18cm de 

comprimento, 01 ( um ) par de 

luvas eva, 01 ( uma) Lâmina para 

microscopia medindo 

aproximadamente 26mm de 

largura e 76mm de comprimento, 

1,2-1,4 mm de espessura, 

lapidada ou ponta fosca, plana 

isenta de ranhuras ou 

imperfeições, limpa e 

desengordurada, com uma 

extremidade fosca acompanha 

de porta - lamina UNDcom local 

para identificação dos dados da 

paciente. Embalagem individual, 

com uma face transparente que 

permita a visualização do 

produto, integra, com selagem 

eficiente que garanta a 

integridade do produto, até o 

momento de sua utilização, 

permita a abertura e 

transferência com técnica 

asséptica, trazendo 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

número de lote, método, data de 

fabricação, prazo de validade e 

numero de registro no Ministério 

da Saúde.  

 

135  

 

KIT PERAS PARA ECG - Kit de 

Peras (conjunto com 6 unidades) 

para ECG para Eletrocardiografo 

marca BIONET Cardiocare 2000  

 

20,0000  

 

KT  

 

   

136  

 

LÂMINA DE BISTURI Nº 10 - 

LÂMINA DE BISTURI-   

confeccionada em aço carbono, 

esterilizada a raio gama, 

embalada individualmente em 

forma de sache c/inibidor de 

corrosão, que não permite a 

perfuração da embalagem, 

garantindo a   esterilização e 

20,0000  

 

CX  
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prevenindo contra possíveis 

acidentes, a embalagem permite 

a retirada da lâmina c/muita 

facilidade, permitindo a 

realizações de cortes suaves, de 

fácil identificação de sua área de 

corte através da diferença da 

tonalidade de cor, licenciada de 

acordo com a ISO 9002. 

Numeração: 10. Caixa com 100 

unidades.  

 

137  

 

LÂMINA DE BISTURI Nº 11 - 

confeccionada em aço carbono, 

esterilizada a raio gama, 

embalada individualmente em 

forma de sache c/inibidor de 

corrosão, que não permite a 

perfuração da embalagem, 

garantindo a esterilização e 

prevenindo contra possíveis 

acidentes, a embalagem permite 

a retirada da lâmina c/muita 

facilidade, permitindo a 

realizações de cortes suaves, de 

fácil identificação de sua área de 

corte através da diferença da 

tonalidade de cor, licenciada de 

acordo com a ISO 9002.  

Numeração: 11. Caixa com 100 

unidades.  

 

50,0000  

 

CX  

 

   

138  

 

LÂMINA DE BISTURI Nº 15 - 

LÂMINA DE BISTURI-   

confeccionada em aço carbono, 

esterilizada a raio gama, 

embalada individualmente em 

forma de sache c/inibidor de 

corrosão, que não permite a 

perfuração da embalagem, 

garantindo a   esterilização e 

prevenindo contra possíveis 

acidentes, a embalagem permite 

a retirada da lâmina c/muita 

facilidade, permitindo a 

realizações de cortes suaves, de 

20,0000  

 

CX  
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fácil identificação de sua área de 

corte através da diferença da 

tonalidade de cor, licenciada de 

acordo com a ISO 9002. 

Numeração: 15. Caixa com 100 

unidades.  

 

139  

 

LANCETAS - Sistema de punção 

capilar Digital, de uso único, não 

permitindo ser remontada ou 

reutilizada, que dispensa o uso do 

lancetador, com base e protetor 

plástico, agulha com espessura 

igual ou inferior a 28 g que retrai 

automaticamente após o uso, 

reduzindo o risco de acidentes e 

garantindo rapidez, precisão e 

incisão consistente com base nos 

padrões das normas de 

Biossegurança da NR32. 

Embalagem com dados de 

identificação do produto, lote, 

marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade 

(não inferior a 12 meses) e 

registro no Ministério da Saúde. 

Caixa com 200 unidades.  

 

1.200,0000  

 

CX  

 

   

140  

 

LANTERNA CLINICA - LANTERNA 

CLINICA Descrição 

completa:Lanterna de iluminação 

LED de 2,2V; Alimentação através 

de duas pilhas AAA (palito); na 

cor preta, confeccionada de 

plástico de alta resistencia, 

acionamento por botão 

liga/desliga, garantia de 01 ano 

contra defeitos de fabricação  

 

20,0000  

 

UN  

 

   

141  

 

LARINGOSCÓPIO ADULTO - KIT 

COMPLETO LARINGOSCÓPIO ( 

COM LÃMINAS CURVAS N. 2,3,4 ) 

ADULTO Laringoscopio para 

Adulto, Com Laminas Curvas, 

Cabo Standard Médio, 

Alimentação duas Pilhas tpo C, 

5,0000  

 

KT  
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Laminas Macintosh 2,3 e 4 

Curvas, Autoclavaveis até 134 

Graus Celsius, nenhum efeito 

adverso no uso de ETO, 

autoclavagem a vapor Validade 

mínima 1 anos. Embalagem 

deverá conter N.º lo lote, data de 

fabricação e validade, nome do 

responsável técnico, Garanta 

contra defeitos de fabricação ou 

materiais. Registro na Anvisa. 

Apresentação do produto deverá 

obedecer a legislação atual 

vigente  

 

142  

 

LARINGOSCÓPIO INFANTIL - KIT 

COMPLETO LARINGOSCÓPIO ( 

COM LÃMINAS RETAS N. 00,0,1 ) 

INFANTIL Laringoscopio Infantl, 

Cabo Recartlhado, Alimentação 

duas Pilhas tpo C, Laminas Retas 

Macintosh 00,0 e 1, 

Autoclavaveis até 134 Graus 

Celsius, nenhum efeito adverso 

no uso de ETO, autoclavagem a 

vapor Validade mínima 1 anos. 

Embalagem deverá conter N.º lo 

lote, data de fabricação e 

validade, nome do responsável 

técnico, Garanta contra defeitos 

de fabricação ou materiais. 

Registro na Anvisa. Apresentação 

do produto deverá obedecer a 

legislação atual vigente.  

 

5,0000  

 

KT  

 

   

143  

 

LENCOL DESCARTÁVEL DE PAPEL 

- Em material celulósico ou 

similar, com alvura entre 90 a 

100%,de cor branca, medindo 

70cm x 50m, com densidade 

mínima entre 32 a 37gr,de cor 

branca, embalado 

individualmente em material que 

garanta a integridade do 

produto, a apresentação do 

produto devera obedecer a 

50,0000  

 

CX  
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legislação atual vigente cx c/ 10 

unidades  

 

144  

 

LENÇOL DESCARTÁVEL PARA 

MACA COM ELÁSTICO - 

Confeccionado em TNT (tecido 

não tecido) 100% polipropileno, 

atóxico, cor branco, com elástico 

por toda volta, tamanho: 2,00m x 

0,90cm. Embalagem c/ 10 

unidades  

 

300,0000  

 

PCT  

 

   

145  

 

LUVA DE PROCEDIMENTO EM 

VINIL, DESCARTÁVEL CAIXA COM 

100 UNIDADES, TAMANHOS P - 

Luva de procedimento em Vinil, 

Confeccionada em resina vinílica, 

com pó absorvível, antialérgica - 

Tamanho P. Embalagem: caixa 

com 100 unidades, contendo 

externamente os dados de 

identificacão, procedência, data 

de fabricação prazo de validade, 

registro no Ministério da Saúde. 

Deverá ser apresentado Registro 

do produto junto ao Ministério 

da Saúde/ANVISA e Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação da 

ANVISA, sendo material 

importado deverá apresentar o 

Certificado do país de origem 

com tradução juramentada para 

o idioma português.  

 

50,0000  

 

CX  

 

   

146  

 

LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL  N° 

7.0. - Anatômicas; Contém látex 

natural; 

Estéril; Baixo nível de proteína; 

Aprovadas pelo Ministério do 

Trabalho (CA); Atóxico; 

Inodoro; Durável.  

TAMANHO 7  

 

1.000,0000  

 

PR  

 

   

147  

 

LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL  N° 

7.5. - Anatômicas; Contém látex 

natural; 

2.000,0000  

 

PR  
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Estéril; Baixo nível de proteína; 

Aprovadas pelo Ministério do 

Trabalho (CA); Atóxico; 

Inodoro; Durável.  

TAMANHO 7.5  

 

148  

 

LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL  N° 8. - 

Anatômicas; Contém látex 

natural; 

Estéril; Baixo nível de proteína; 

Aprovadas pelo Ministério do 

Trabalho (CA); Atóxico; 

Inodoro; Durável.  

TAMANHO 8  

 

1.000,0000  

 

PR  

 

   

149  

 

LUVAS DE LÁTEX PARA 

PROCEDIMENTO - TAM M - Uso 

único, individual e por 

procedimento, não deve ser 

reprocessado. Composição: Látex 

natural, levemente talcada com 

pó absorvível (amido de milho). 

Anatômicas. Não estéreis. 

Ambidestras. Caixa com 100 

unidades  

 

1.000,0000  

 

CX  

 

   

150  

 

LUVAS DE LÁTEX PARA 

PROCEDIMENTO - TAM P - Uso 

único, individual e por 

procedimento, não deve ser 

reprocessado. Composição: Látex 

natural, levemente talcada com 

pó absorvível (amido de milho). 

Anatômicas. Não estéreis. 

Ambidestras. No Tamanho: P. 

Caixa com 100 unidades.  

 

1.000,0000  

 

CX  

 

   

151  

 

LUVAS DE LÁTEX PARA 

PROCEDIMENTO - TAM PP - Uso 

único, individual e por 

procedimento, não deve ser 

reprocessado. Composição: Látex 

natural, levemente talcada com 

pó absorvível (amido de milho). 

Anatômicas. Não estéreis. 

Ambidestras. No Tamanho: PP. 

1.000,0000  

 

CX  
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Caixa com 100 unidades.  

 

152  

 

LUVAS DE LÁTEX PARA 

PROCEDIMENTO. TAM. G - Uso 

único, individual e por 

procedimento, não deve ser 

reprocessado. 

Composição: Látex natural, 

levemente talcada com pó 

absorvível (amido de milho). 

Anatômicas. Não estéreis. 

Ambidestras.. Caixa com 100 

unidades.  

 

1.000,0000  

 

CX  

 

   

153  

 

MACACÃO DE SEGURANÇA G - 

Macacão de segurança 

confeccionado em tecido não 

tecido, proteção comprovada, 

filtra 99,9% das partículas >3 

mícrons* (TNT) 49,0000 

9.800,0000 de polipropileno com 

filme de polietileno microporoso, 

capuz em duas peças com 

elástico, fechamento frontal com 

zíper bidirecional sem aba 

protetora, elástico na cintura, 

punhos e tornozelos.LEVE, 

RESPIRÁVEL E RESISTENTE - 

Fabricada em material laminado 

microporoso, TRATAMENTO 

ANTIESTÁTICO. Sem costura na 

região dos ombros. NÃO 

CONTÉM LÁTEX EM SUA 

COMPOSIÇÃO. Indicada para 

proteção do tronco e membros, 

superiores e inferiores, contra 

respingos.Embalagem contendo 

dados da fabricação e validade. 

Tamanho G com medidas 

aproximadas de 1,56 altura e 0,62 

largura  

 

250,0000  

 

UN  

 

   

154  

 

MACACÃO DE SEGURANÇA GG - 

Macacão de segurança 

confeccionado em tecido não 

tecido, proteção comprovada, 

250,0000  

 

UN  
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filtra 99,9% das partículas >3 

mícrons* (TNT) 49,0000 

9.800,0000 de polipropileno com 

filme de polietileno microporoso, 

capuz em duas peças com 

elástico, fechamento frontal com 

zíper bidirecional sem aba 

protetora, elástico na cintura, 

punhos e tornozelos.LEVE, 

RESPIRÁVEL E RESISTENTE - 

Fabricada em material laminado 

microporoso, TRATAMENTO 

ANTIESTÁTICO. Sem costura na 

região dos ombros. NÃO 

CONTÉM LÁTEX EM SUA 

COMPOSIÇÃO. Indicada para 

proteção do tronco e membros, 

superiores e inferiores, contra 

respingos.Embalagem contendo 

dados da fabricação e validade. 

Tamanho GG com medidas 

aproximadas de 1,60 altura e 0,68 

largura  

 

155  

 

MALETA DE PRIMEIROS 

SOCORROS - MALETA CAIXA 

PRIMEIROS SOCORROS DE 

MEDICAMENTOS C/2 BANDEJAS

  

Composição: Plástico 

Possui duas bandejas com 

divisórias, conta com uma trava 

de segurança e uma Alça para 

transporte 

Maleta prática e resistente 

Dimensões aproximadas: 37cm X 

19cm X 19cm  

 

12,0000  

 

UN  

 

   

156  

 

MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 

15 CM X 25 MTS - Confeccionada 

em tecido 100% algodão;  

Elasticidade no sentido 

transversal com enrolamento 

uniforme em toda sua extensão;  

Compressão uniforme em toda 

sua extensão para manter a 

50,0000  

 

UN  
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proteção do membro;  Alta 

resistência para preservação da 

integridade tecidual. Tamanho: 

15 cm x 25  metros  

 

157  

 

MANITOL 20 % 250 ML  SISTEMA 

FECHADO - MANITOL 20 % 250 

ML  SISTEMA FECHADO  

 

200,0000  

 

FR  

 

   

158  

 

MÁSCARA DE ALTA 

CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO 

COM RESERVATÓRIO ADULTO - 

Composto por: Máscara de 

Oxigênio de Alta Concentração 

(tamanho Adulto), Tubo de 

Oxigênio 2,10 m e Bolsa 

Reservatório.Adicionais: - 

Máscara para nebulização - 

Tamanho adulto - 1,5 metros de 

mangueira - 01 Bolsa reservatório 

- 01 Elástico para fixação da 

máscara  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

159  

 

MÁSCARA DE ALTA 

CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO 

COM RESERVATÓRIO INFANTIL - 

Composto por: Máscara de 

Oxigênio de Alta Concentração 

(tamanho Infantil), Tubo de 

Oxigênio 2,10 m e Bolsa 

Reservatório.Adicionais: - 

Máscara para nebulização - 

Tamanho Infantil - 01 mangueira 

- 01 Bolsa reservatório - 01 

Elástico para fixação da máscara  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

160  

 

MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO 

ADULTO - Componentes: 

extensão com conector para ar 

comprimido ou  oxigênio, 

recipiente dosador e máscara- 

adulto  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

161  

 

MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO 

INFANTIL - Componentes: 

extensão com conector para ar 

100,0000  

 

UN  
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comprimido ou  oxigênio, 

recipiente dosador e máscara- 

infantil.  

 

162  

 

MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA - 

Com elástico, tripla camada com 

filtro que proporciona uma 

eficiência de filtração bacteriana 

maior que 95%, tiras super 

resistentes de 40 cm de 

comprimento, na cor branca e 

tamanho único. Caixa com 50 

unidades  

 

1.000,0000  

 

CX  

 

   

163  

 

MÁSCARA FACIAL VENTURI 

ADULTO - COMPLETA-Kit 

composto por máscara 

transparente, flexível, atóxica 

com elástico para ajuste facial e 

orifícios laterais; traquéia; 6 

diluidores coloridos para 

diferentes concentrações de % de 

FIO2, nas cores azul (24%), 

amarelo (28%), branco (31%), 

verde (35%), vermelho (40%), 

laranja (50%) e copo (branco) 

com entrada para ar comprimido, 

prolongamento de oxigênio.  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

164  

 

MÁSCARA LARINGEA 3 - silicone, 

descartável, ser fabricada 100% 

em silicone grau médico e 

totalmente livre de látex; Reforço 

em espiral minimiza 

esmagamento, resistente à 

torção ou dobras; Possuir barras 

que protegem a obstrução 

acidental da epiglote; Engate 

rápido para seringas. Constituída 

por: Conector proximal; Tubo 

Condutor da via aérea; Manquito 

pneumático; Válvula de retenção 

unidirecional; Tubo de 

enchimento.  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

165  MÁSCARA LARINGEA 4 - silicone, 50,0000  UN     
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 descartável, ser fabricada 100% 

em silicone grau médico e 

totalmente livre de látex; Reforço 

em espiral minimiza 

esmagamento, resistente à 

torção ou dobras; Possuir barras 

que protegem a obstrução 

acidental da epiglote; Engate 

rápido para seringas. Constituída 

por: Conector proximal; Tubo 

Condutor da via aérea; Manquito 

pneumático; Válvula de retenção 

unidirecional; Tubo de 

enchimento.  

 

  

166  

 

MÁSCARA LARINGEA 5 - silicone, 

descartável, ser fabricada 100% 

em silicone grau médico e 

totalmente livre de látex; Reforço 

em espiral minimiza 

esmagamento, resistente à 

torção ou dobras; Possuir barras 

que protegem a obstrução 

acidental da epiglote; Engate 

rápido para seringas. Constituída 

por: Conector proximal; Tubo 

Condutor da via aérea; Manquito 

pneumático; Válvula de retenção 

unidirecional; Tubo de 

enchimento.  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

167  

 

MÁSCARA N95 - Mascara n95 - 

máscara descartável específica 

para isolamento respiratório, 

fechada, tipo personal 

respirador, com selo de garantia 

cdc niosh (pff 2 n 95) filtro 95% de 

eficiência para partículas de 0,1 a 

10 micra. com dispositivo para 

ajuste nasal fixado no corpo da 

máscara, tiras laterais de 

comprimento adequado para 

fixação e perfeito ajuste facial. 

atóxica, hipoalérgica e inodora. 

embaladas individualmente. 

unidade.  

3.000,0000  

 

UN  

 

   



 

174 
 

 

168  

 

MÁSCARA PFF2-S 10.02 - 

Respirador de classe PFF-2 com 

filtro testado conforme norma 

NBR 13698 e com CA . Proteção 

das vias respiratórias contra 

poeiras, névoas e fumos. 

Respirador de formato dobrável. 

Fabricado com quatro camadas 

de materiais de não tecido, sendo 

a parte externa composta de não-

tecido, cor azul ou branco tratada 

com material para não absorção 

de fluidos líquidos que serve de 

proteção para o material 

estrutural e o filtro eletrostático. 

Camada interna em não-tecido 

antialérgico para contato facial. 

Duas tiras de elástico par ajuste 

do respirador, e um clip metálico 

para selagem sobre o septo nasal  

 

5.000,0000  

 

UN  

 

   

169  

 

MORFINA 10MG/ML AMP 1ML - 

Morfina, sulfato. 10mg/ml. 

Apresentação: Solução injetável 

IM/IV/Peridural e Intratecal, em 

ampola de 1ml.  

 

1.000,0000  

 

AMP  

 

   

170  

 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO - Oculos 

de proteção incolor, ajustável, 

hastes flexíveis e proteção lateral 

Óculos de proteção 

confeccionado em acrílico incolor 

antialérgico sem aparas, 

possuindo hastes flexíveis e 

proteção lateral, ajustável e 

adaptável ao rosto com conforto 

podendo ser usado sobreposto 

sobre óculos de grau, 

possibilitando ajuste individual e 

possível de desinfecção em meios 

químicos. Embalado 

individualmente. Constando 

externamente marca comercial, 

procedência de fabricação. 

Equipamento de Proteção 

100,0000  

 

UN  

 

   



 

175 
 

Individual (EPI) comumente 

usada por indústrias no 

cumprimento de Norma 

Regulamentadora NR-6; Para 

proteger os funcionários de 

lesões no globo ocular, 

provocados por poeira, produtos 

químicos ou partículas  

 

171  

 

OFTALMOSCÓPIO - 

OFTALMOSCÓPIO - BATERIA 

CONVENCIONAL; COMPOSIÇÃO 

MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 

LENTES, ILUMINAÇÃO LED, 

COMPLEMENTO: ALIMENTAÇÃO 

ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS 

AA, POSSUI CLIP PARA FIXAÇÃO 

EM BOLSO, CABO METÁLICO, 

ACOMPANHA ESTOJO, VEDADO 

COM PROTEÇÃO CONTRA POEIRA 

NO SISTEMA ÓPTICO  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

172  

 

ÓLEO A BASE DE AGE - Óleo a 

base de age, associado a óleos de 

melaleuca e copaíba. curativo em 

forma de óleo, a base de ácidos 

graxos essenciais (age), associado 

a óleos de melaleuca e copaíba, 

rico em ácidos linoléico e oléico, 

contendo ainda acido caprico, 

caprilico, láurico, palmítico, 

miristico, esteárico, palmitato de 

retinol (vitamina a), acetato de 

tocoferol (vitamina e) e lecitina 

de soja. na embalagem devera 

conter nome e /ou marca do 

produto, lote e data de 

fabricação, prazo de validade, 

modo de usar, restrições de uso 

(quando necessário) técnico 

responsável. registro na anvisa, 

com indicação para tratamento 

de feridas. embalado em frascos 

tipo almotolia 100 ml, com tampa 

inviolável e auto perfurante  

 

50,0000  

 

UN  

 

   



 

176 
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OMEPRAZOL SÓDICO 40MG IV 

INJETÁVEL - OMEPRAZOL SÓDICO 

40MG IV INJETÁVEL  

 

500,0000  

 

AMP  

 

   

174  

 

OTOSCOPIO - Otoscopio; cabo de 

metal para 2 pilhas medias tipo c; 

regulador de intensidade de luz; 4 

espéculos auriculares; 1 especulo 

nasal; espéculos autoclavaveis; 

lâmpada de 2,5 v; acompanha 1 

estojo para acondicionamento  

 

20,0000  

 

UN  

 

   

175  

 

OXIMETRO PORTATIL DE DEDO - 

Apresentando medição do nível 

de saturação de oxigênio do 

sangue e frequência cardíaca, 

com escala de saturação de 30% 

a 100% e frequência cardíaca: 30 

a 250 bpm, com resolução de 1%, 

com tolerância de 2%, com 

alarmes audiovisuais e visuais 

baixa e alta, com comando para 

bloqueio de alarme sem 

bloqueio, com auto teste sim, 

com sensores adulto reutilizável, 

alimentação pilhas / bateria 

recarregável, portátil, inclui: 

manual de operação, garantia de 

no mínimo 1 ano.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

176  

 

PAPAGAIO EM AÇO INOX - 

Papagaio: material de confecção 

aço inoxidável. papagaio 26 x 15 

cm 1 litro.  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

177  

 

PAPEL CREPADO 50 X 50 CM 

(CAIXA COM 500 FOLHAS) - Papel 

crepado 100% celulose, folha 

50x50 cm, gramatura mínima 

60g/m2, biodegradável, atóxico, 

hidro repelente, maleável, 

resistente a barreira 

microbiológica eficaz e mantenha 

a esterilidade por 30 dias no 

mínimo, incinerável e não 

irritante, para esterilização de 

200,0000  

 

CX  

 

   



 

177 
 

artigos médico  hospitalares por 

vapor úmido, caixa com 500 

folhas  

 

178  

 

PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA 

ECG - Reticulado, 216 mm x 30 

mts, compatível com o aparelho 

cardiocare 2000 bionet  

 

500,0000  

 

UN  

 

   

179  

 

PINÇA ANATÔMICA PARA 

DISSECÇÃO COM SERRILHA PARA 

USO GERAL - Pinca anatomica de 

disseccao c/serrilha 14cm 

confeccionada em aço inoxidável. 

embalagem plástica individual, 

constando os dados de 

identificação, inclusive a marca 

no instrumental, procedência e 

rastreabilidade  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

180  

 

PINÇA CHERON DESCARTÁVEL - 

Pinca Cheron Descartavel; Em 

Polietileno, Na Cor 

Branca,esterelizado Em Oxido de 

Etileno; Com Sistema de Trava de 

Fechamento Por Cremalheira 

Discreto Desvio Caudal Da 

Extremidade Proximal; Com 

Comprimento de 25cm , Ponta 

Semi Aguda; Rotulagem 

Respeitando a Legislacao Atual 

Vigente; Apresentacao Em 

Embalagem Que Garanta a 

Integridade do Produto  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

181  

 

PINÇA CHERON ESTÉRIL 

DESCARTÁVEL - Pinça cheron 

estéril descartável.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

182  

 

PINÇA DENTE DE RATO 

ANATÔMICA - Pinça Dente de 

Rato Anatômica 12cm, 

confeccionada em aço inoxidável 

tipo AISI 420, anatômica 

apresentando em uma de suas 

pontas 12,8000 5.120,0000 ativas 

10,0000  

 

UN  

 

   



 

178 
 

um dente, corpo ranhurado para 

apoio digital, polimento perfeito, 

livre de rebarbas e de sinais de 

oxidação. Resistente aos 

métodos normalmente usados de 

desinfecção e esterilização. 

Embalagem plástica individual 

com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, 

procedência, rastreabilidade e 

registro no Ministério da Saúde. 

Garantia de 10 anos contra 

defeito de fabricação  

 

183  

 

PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 

CURVA FINA - Pinça Halstead 

(Mosquito) Curva, 12,5cm, 

confeccionada em aço inoxidável 

tipo AISI 420, polimento perfeito, 

livre de rebarbas e de 26,7000 

11.694,6000 sinais de oxidação, 

com cabo frisado, ponta ativa 

curva. Resistente aos métodos 

normalmente usados de 

desinfecção e esterilização. 

Embalagem plástica individual 

com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, 

procedência, rastreabilidade e 

registro no Ministério da Saúde. 

Garantia de 10 anos contra 

defeito de fabricação.  

 

30,0000  

 

UN  

 

   

184  

 

PINÇA KELLY 16 CM - PINCA KELLY 

CURVA 16 CM CONFECCIONADA 

EM AÇO INOXIDÁVEL. 

EMBALAGEM PLÁSTICA 

INDIVIDUAL, CONSTANDO OS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 

INCLUSIVE A MARCA NO 

INSTRUMENTAL, PROCEDÊNCIA E 

RASTREABILIDADE  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

185  

 

PINÇA KELLY RETA 14 CM. - Pinca 

kelly, em aco inox aisi 400, com 

forma reta, com comprimento de 

10,0000  

 

UN  
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14 cm  

 

186  

 

PINÇA MAGILL  20 CM PARA 

CATETER EM AÇO EM INOX - 

PINÇA MAGILL 20 CM PARA 

INTRODUÇÃO DE CATETER 

ENDOTRAQUEAL EM AÇO 

INOXIDÁVEL AISI-420 ADULTO  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

187  

 

PINÇA MAGILL 15 CM AÇO 

INOXIDAVEL - PINÇA CIRÚRGICA, 

MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, 

MODELO MAGILL, TIPO USO 

INFANTIL  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

188  

 

PINÇA POZZI DESCARTAVEL - Uso 

único, descartável; Capacidade 

máxima de abertura 12cm; 

Comprimento total de 26,5 cm; 

Estéril; Embalagem: Papel grau 

cirúrgico e filme plástico;  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

189  

 

PINÇA POZZI EM AÇO INOX - 

Pinça POZZI 24 cm em aço inox, 

para colo uterino  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

190  

 

PORTA AGULHA MAYO  HEGAR - 

Porta-Agulha Instrumental - 

Porta-Agulha Instrumental 

Material: Aço Inoxidável , 

Modelo: Mayo Hegar , Haste: 

Haste Reta , Adicional 1: Com 

Trava , Comprimento Total: Cerca 

De 14 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta 

, Esterilidade: Esterilizável  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

191  

 

PRESERVATIVO MASCULINO NÃO 

LUBRIFICADO PARA USTV - 

Preservativo masculino não 

lubrificado: preservativo 

masculino, borracha natural, sem 

espermicida, transparente, 

incolor, não lubrificado, 52 mm 

de largura nominal, comprimento 

mínimo de 170 mm , espessura 

mínima do filme de 0,03 mm, 

20,0000  

 

PCT  

 

   



 

180 
 

com registro no ministério da 

saúde e certificado pelo inmetro. 

Embalagem com 144 unidades  

 

192  

 

Prometazina 50 mg/2 ml ampola 

- Prometazina / Fenergan IM - 

cloridrato de prometazina 

50mg/2ml Injetável. Cada ampola 

contém 50 mg (2 ml) de princípio 

ativo  

 

1.200,0000  

 

UN  

 

   

193  

 

PROTETOR FACIAL FACE SHIELDS 

- Protetor facial (face shield) 

reutilizável com visor em 

policarbonato transparente 

incolor que pode ser desinfetado 

com álcool 70% ou hipoclorito de 

sódio, proteção frontal e lateral. 

Suporte de material plástico 

rígido com sistema de carneira e 

coroa sobre a cabeça, o tamanho 

da carneira é ajustável à cabeça 

com ajuste simples  

 

80,0000  

 

UN  

 

   

194  

 

PVPI - IODO POVIDONA 1% 

DEGERMANTE 1000 ML FRASCO 

PLÁSTICO. - A base de polivinil 

pirrolidona iodo (PVP - I) em 

solução degermante, contendo 

1% de iodo ativo.  

 

100,0000  

 

FR  

 

   

195  

 

PVPI - IODO POVIDONA 1% 

TÓPICO 1000 ML FRASCO 

PLÁSTICO - A base de polivinil 

pirrolidona iodo (PVP - I) em 

solução aquosa, contendo 1% de 

iodo ativo.  

 

100,0000  

 

FR  

 

   

196  

 

REANIMADOR MANUAL  ADULTO 

- Especificações Técnicas 

Mínimas: Reanimador manual 

adulto, autoclávavel e resistente 

a desinfecção química de alto 

nível, confeccionado em puro 

silicone; com reservatório de O² 

confeccionado em 100% silicone, 

10,0000  

 

UN  

 

   



 

181 
 

sem costuras de capacidade 

mínima de até 1.600 ml, em PVC, 

máscara facial adulto 

transparente em silicone 

autoclávavel, válvula de 

segurança e unidirecional em 

policarbonato inquebrável, 

ajustável e autoclávavel com 

membranas; reservatório de O² 

com válvulas e membranas 

autoclávaveis, vávula de 

admissão de ar/O² , autoclávavel 

e com membrana; mangueíra 

com porca rosqueável para 

conexão de reservatório à rede 

de O² .  

 

197  

 

REANIMADOR MANUAL 

NEONATAL - Especificações 

Técnicas Mínimas: Reanimador 

manual neonatal, autoclávavel e 

resistente a desinfecção química 

de alto nível, confeccionado em 

puro silicone; com reservatório 

de O² confeccionado em 100% 

silicone, sem costuras de 

capacidade de 500mL a 850mL, 

em PVC; máscara facial neonatal, 

transparente em silicone 

autoclávavel; válvula de 

segurança e unidirecional em 

policarbonato inquebrável, 

ajustável e autoclávavel com 

membranas; com válvula e 

membranas autoclávaveis do 

reservatório de O , válvula de 

admissão de ar/O² autoclávavel e 

com membrana, mangueira com 

porca rosqueável para conexão 

de reservatório à rede de O² ; e 

com acessórios inclusos: 03 

máscaras faciais sendo 02 nº 0 e 

uma nº 00.  

 

3,0000  

 

UN  

 

   

198  

 

REANIMADOR MANUAL 

PEDIÁTRICO - Especificações 

5,0000  

 

UN  
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Técnicas Mínimas: Reanimador 

manual pediátrico, autoclávavel e 

resistente a desinfecção química 

e de alto nível, confeccionado em 

puro silicone; com reservatório 

de O² confeccionado em 100% 

silicone, sem costuras de 

capacidade mínima de 1.500 mL, 

em PVC, máscara facial pediátrica 

transparente em silicone 

autoclávavel, válvula de 

segurança e unidirecional em 

policarbonato inquebrável, 

ajustável e autoclávavel com 

membranas; reservatório de O² 

com válvula e membranas 

autoclávaveis, válvula de 

admissão de ar/O², autoclávavel 

e com membrana; mangueira 

com porca rosqueável para 

conexão do reservatório à rede 

de O² ; e com acessórios inclusos: 

03 máscaras faciais nº s 01,02 e 

03.  

 

199  

 

RETINOL, ACETATO DE + 

AMINOÁCIDOS + METIONINA + 

CLORANFENICOL - DOSE 10.000 

UI +25MG +5MG +5MG/G - 

POMADA OFTÁLMICA - 3,5G - 

RETINOL, ACETATO DE + 

AMINOÁCIDOS + METIONINA + 

CLORANFENICOL - DOSE 10.000 

UI +25MG +5MG +5MG/G - 

POMADA OFTÁLMICA - 3,5G 

Marca de Referencia : 

REGENCEL/CRISTALIA  

 

30,0000  

 

BISN  

 

   

200  

 

RINGER LACTATO 250 ML - BOLSA 

- RINGER LACTATO 250 ML 

/BOLSA  

 

3.000,0000  

 

BS  

 

   

201  

 

RINGER LACTATO 500 ML - 

RINGER LACTATO 500 ML / BOLSA  

 

800,0000  

 

BS  

 

   

202  SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 50,0000  FD     
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 100 LITROS - Saco plástico, para 

lixo hospitalar branco leitoso , 

capacidade para 100 litros, em 

polietileno reforçado, com 

costura eletrônica no fundo, 

embalagem com 100 unidades, 

original do fabricante, indicação 

de uso, composição, data de 

fabricação e de validade e 

informações do fabricante 

estampados na embalagem. 

CERTIFICADO DO INMETRO OU 

REGISTRO DE APROVAÇÃO PELA 

ABNT -  Pct c/ 100 unid.  

 

  

203  

 

SACO DE LIXO LEITOSO - FARDO 

COM 100 UN - 60 LITROS - Saco 

plástico, para lixo hospitalar 

branco leitoso , capacidade para 

60 litros, em polietileno 

reforçado, com costura 

eletrônica no fundo, embalagem 

com 100 unidades, original do 

fabricante, indicação de uso, 

composição, data de fabricação e 

de validade e informações do 

fabricante estampados na 

embalagem. CERTIFICADO DO 

INMETRO OU REGISTRO DE 

APROVAÇÃO PELA ABNT -  Pct c/ 

100 unid.  

 

60,0000  

 

FD  

 

   

204  

 

SACO DE LIXO LEITOSO TAM. 30 

L- FARDO C/ 100UN - Saco 

plástico, para lixo hospitalar 

branco leitoso , capacidade para 

30 litros, em polietileno 

reforçado, com costura 

eletrônica no fundo, embalagem 

com 100 unidades, original do 

fabricante, indicação de uso, 

composição, data de fabricação e 

de validade e informações do 

fabricante estampados na 

embalagem. CERTIFICADO DO 

INMETRO OU REGISTRO DE 

60,0000  

 

FD  
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APROVAÇÃO PELA ABNT – Pct c/ 

100 unid.  

 

205  

 

SACO DE LIXO LEITOSO TAM. 40 L 

- FARDO C/ 100UN - Saco plástico, 

para lixo hospitalar branco 

leitoso , capacidade para 40 

litros, em polietileno reforçado, 

com costura eletrônica no fundo, 

embalagem com 100 unidades, 

original do fabricante, indicação 

de uso, composição, data de 

fabricação e de validade e 

informações do fabricante 

estampados na embalagem. 

CERTIFICADO DO INMETRO OU 

REGISTRO DE APROVAÇÃO PELA 

ABNT -  Pct c/ 100 unid.  

 

50,0000  

 

FD  

 

   

206  

 

SCALP INTRAVENOSO - Mandril 

siliconizado, com bisel 

trifacetado, Asas flexíveis, que 

facilitam a punção e a fixação do 

dispositivo durante a 

permanência na veia, Tubo 

transparente, que permite a 

visualização do refluxo do sangue 

e da infusão da medicação, 

Conexão luer lock, Produto estéril 

de uso único, embalado. N°25  

 

8.000,0000  

 

UN  

 

   

207  

 

SCALP INTRAVENOSO N° 21 - 

Mandril siliconizado, com bisel 

trifacetado, Asas flexíveis, que 

facilitam a punção e a fixação do 

dispositivo durante a 

permanência na veia, Tubo 

transparente, que permite a 

visualização do refluxo do sangue 

e da infusão da medicação, 

Conexão luer lock, Produto estéril 

de uso único, embalado .N°21  

 

8.000,0000  

 

UN  

 

   

208  

 

SCALP INTRAVENOSO N° 23 - 

Mandril siliconizado, com bisel 

trifacetado, Asas flexíveis, que 

8.000,0000  

 

UN  
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facilitam a punção e a fixação do 

dispositivo durante a 

permanência na veia, Tubo 

transparente, que permite a 

visualização do refluxo do sangue 

e da infusão da medicação, 

Conexão luer lock, Produto estéril 

de uso único, embalado.N°23  

 

209  

 

SERINGA DESCARTÁVEL 10ML - 

Seringa descartável em 

polipropileno, estéril, sem 

agulha, c/ dispositivo de 

segurança acoplado na seringa, 

bico com adaptação à agulha em 

rosca, corpo graduado, com anel 

de retenção, êmbolo 

apresentando ponteira de 

borracha siliconizada com 

adaptação exata ao corpo da 

seringa, 10ml, o lote, a data de 

fabricação e a validade deverão 

vir impressas na embalagem do 

material. Embalagem em papel 

grau cirurgico.  

 

8.000,0000  

 

UN  

 

   

210  

 

SERINGA DESCARTÁVEL 1ML + 

AGULHA 13X4,5 - Seringa 

descartável de 1ml (100 

unidades) com bico slip. 

Agulha 13 x 0,45 mm (26G 1/2). 

Estéril (esterilizada a óxido de 

etileno). 

Fabricada em polipropileno. 

Corpo transparente- permite a 

visualização do nível do 

medicamento. 

Atóxica. 

Apirogênica. 

Descartável. Caixa com 100 

unidades  

 

7.000,0000  

 

UN  

 

   

211  

 

SERINGA DESCARTÁVEL 20ML - 

Seringa descartável em 

polipropileno, estéril, sem 

agulha, c/ dispositivo de 

10.000,0000  

 

UN  

 

   



 

186 
 

segurança acoplado na seringa, 

bico com adaptação à agulha em 

rosca, corpo graduado, com anel 

de retenção, êmbolo 

apresentando ponteira de 

borracha siliconizada com 

adaptação exata ao corpo da 

seringa, 20 ml, o lote, a data de 

fabricação e a validade deverão 

vir impressas na embalagem do 

material.Embalagem em papel 

grau cirurgico.  

 

212  

 

SERINGA DESCARTÁVEL 3ML - 

Seringa descartável em 

polipropileno, estéril, sem 

agulha, c/ dispositivo de 

segurança acoplado na seringa, 

bico com adaptação à agulha em 

rosca, corpo graduado, com anel 

de retenção, êmbolo 

apresentando ponteira de 

borracha siliconizada com 

adaptação exata ao corpo da 

seringa,  3 ml, o lote, a data de 

fabricação e a validade deverão 

vir impressas na embalagem do 

material. Embalagem em papel 

grau cirurgico.  

 

8.000,0000  

 

UN  

 

   

213  

 

SERINGA DESCARTÁVEL 5ML - 

Seringa descartável em 

polipropileno, estéril, sem 

agulha, c/ dispositivo de 

segurança acoplado na seringa, 

bico com adaptação à agulha em 

rosca, corpo graduado, com anel 

de retenção, êmbolo 

apresentando ponteira de 

borracha siliconizada com 

adaptação exata ao corpo da 

seringa,  5 ml, o lote, a data de 

fabricação e a validade deverão 

vir impressas na embalagem do 

material. Embalagem em papel 

grau cirurgico.  

5.000,0000  

 

UN  
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214  

 

SERINGA DESCARTÁVEL 60ML - 

Seringas Descartáveis, estéreis, 

atóxicas, apirogênicas 

Cilindro: altamente transparente 

permite a visualização nítida do 

fluído aspirado apresenta anel de 

retenção que impede o 

desprendimento do êmbolo. 

Pistão: confeccionado em TPE, 

atóxico,"látex free", em atenção 

às normas FDA. 

Escala de graduação: apresenta 

alto grau de precisão, traços e 

números de inscrição claros e 

legíveis. 

Embalagem: as seringas são 

embaladas em invólucro 

apropriado, garantindo 

integridade e esterilidade ao 

produto durante 

armazenamento e até o 

momento do uso. 

Esterilizadas a óxido de etileno: e 

submetidas a todos os ensaios 

físico-químicos e microbiológicos 

de acordo com as normas NBR e 

Farmacopéia. Esterilização: 

válida por cinco anos, a partir da 

data de fabricação, com a 

embalagem intacta.  

 

3.000,0000  

 

UN  

 

   

215  

 

SERINGA DESCARTAVEL BICO 

COM ROSCA 03 ML - SERINGA 

DESCARTAVEL BICO COM ROSCA 

3 ML 

Seringa descartável em 

polipropileno, estéril, sem 

agulha, c/ dispositivo de 

segurança acoplado na seringa, 

bico com adaptação à agulha em 

rosca, corpo graduado, com anel 

de retenção, êmbolo 

apresentando ponteira de 

borracha siliconizada com 

adaptação exata ao corpo da 

2.500,0000  

 

UN  
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seringa, 20 ml, o lote, a data de 

fabricação e a validade deverão 

vir impressas na embalagem do 

material. Embalagem em papel 

grau cirúrgico.  

 

216  

 

SERINGA DESCARTAVEL BICO 

COM ROSCA 10 ML - Seringa 

descartável em polipropileno, 

estéril, sem agulha, c/ dispositivo 

de segurança acoplado na 

seringa, bico com adaptação à 

agulha em rosca, corpo 

graduado, com anel de retenção, 

êmbolo apresentando ponteira 

de borracha siliconizada com 

adaptação exata ao corpo da 

seringa, 10ml, o lote, a data de 

fabricação e a validade deverão 

vir impressas na embalagem do 

material. Embalagem em papel 

grau cirurgico.  

 

2.500,0000  

 

UN  

 

   

217  

 

SERINGA DESCARTAVEL BICO 

COM ROSCA 20 ML - Seringa 

descartável em polipropileno, 

estéril, sem agulha, c/ dispositivo 

de segurança acoplado na 

seringa, bico com adaptação à 

agulha em rosca, corpo 

graduado, com anel de retenção, 

êmbolo apresentando ponteira 

de borracha siliconizada com 

adaptação exata ao corpo da 

seringa, 20 ml, o lote, a data de 

fabricação e a validade deverão 

vir impressas na embalagem do 

material.Embalagem em papel 

grau cirurgico.  

 

5.000,0000  

 

UN  

 

   

218  

 

SERINGA DESCARTAVEL BICO 

COM ROSCA 5 ML - Seringa 

descartável em polipropileno, 

estéril, sem agulha, c/ dispositivo 

de segurança acoplado na 

seringa, bico com adaptação à 

2.500,0000  

 

UN  
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agulha em rosca, corpo 

graduado, com anel de retenção, 

êmbolo apresentando ponteira 

de borracha siliconizada com 

adaptação exata ao corpo da 

seringa,  5 ml, o lote, a data de 

fabricação e a validade deverão 

vir impressas na embalagem do 

material. Embalagem em papel 

grau cirurgico.  

 

219  

 

Sonda asp. Traqueal nº  18 - 

Sonda para aspiração traqueal- n° 

18 

ser confeccionado em pvc. A 

extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado 

nela um dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo é 

moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de 

qualquer defeito prejudicial à sua 

utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à 

saúde, apresenta conector e 

tampa s/ válvula.  

 

300,0000  

 

UN  

 

   

220  

 

Sonda asp. Traqueal nº 12 - Sonda 

para aspiração traqueal- n° 12 

ser confeccionado em pvc. A 

extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado 

nela um dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo é 

moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de 

qualquer defeito prejudicial à sua 

utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à 

saúde, apresenta conector e 

600,0000  

 

UN  
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tampa s/ válvula.  

 

221  

 

Sonda asp. Traqueal nº 14 - Sonda 

para aspiração traqueal- n° 14 

ser confeccionado em pvc. A 

extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado 

nela um dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo é 

moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de 

qualquer defeito prejudicial à sua 

utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à 

saúde, apresenta conector e 

tampa s/ válvula.  

 

600,0000  

 

UN  

 

   

222  

 

Sonda asp. Traqueal nº 16 - Sonda 

para aspiração traqueal- n° 16 ser 

confeccionado em pvc. A 

extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado 

nela um dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo é 

moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de 

qualquer defeito prejudicial à sua 

utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à 

saúde, apresenta conector e 

tampa s/ válvula.  

 

600,0000  

 

UN  

 

   

223  

 

SONDA DE ASPIRAÇÃO 

ENDOTRAQUEAL SISTEMA 

FECHADO (14 FR – 60 CM) - Sonda 

de aspiração endotraqueal  

sistema fechado 72h , 14 FR E 60 

CM de comprimento  Trakcare 

adulto  

 

100,0000  

 

UN  
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224  

 

SONDA NASOGÁSTRICA N°04 - 

LONGA - Sonda nasogástrica - 

longa- descartável, estéril.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

225  

 

SONDA NASOGÁSTRICA N°06 - 

LONGA - Sonda nasogástrica - 

longa- descartável, estéril. n° 06  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

226  

 

SONDA NASOGÁSTRICA N°20 - 

LONGA - Sonda nasogástrica - 

longa- descartável, estéril.n°20 

Aplicação: administração de 

soluções e dieta, drenagem e 

lavagem gástrica ,comprimento 

cerca 120 cm, conector  padrão c/ 

tampa, componentes ponta distal 

fechada, c/ orifícios laterais. 

Acondicionada em embalagem 

individual.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

227  

 

Sonda nasogástrica nº 14 longa - 

Sonda nasogástrica -  longa- 

descartável, estéril.n°14  

 

400,0000  

 

UN  

 

   

228  

 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 

LONGA - Sonda nasogástrica  - 

longa- descartável, estéril.n°16 

Aplicação: administração de 

soluções e dieta, drenagem e 

lavagem gástrica ,comprimento 

cerca 120 cm, conector  padrão c/ 

tampa, componentes ponta distal 

fechada, c/ orifícios laterais. 

Acondicionada em embalagem 

individual.  

 

400,0000  

 

UN  

 

   

229  

 

Sonda Nasogástrica nº 18 longa - 

Sonda nasogástrica  - longa- 

descartável, estéril.n°18. 

Aplicação: administração de 

soluções e dieta, drenagem e 

lavagem gástrica ,comprimento 

cerca 120 cm, conector  padrão c/ 

tampa, componentes ponta distal 

fechada, c/ orifícios laterais. 

Acondicionada em embalagem 

200,0000  

 

UN  
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individual.  

 

230  

 

Sonda Nasogástrica nº08 longa - 

Sonda nasogástrica - longa- 

descartável, estéril. n°08  

 

300,0000  

 

UN  

 

   

231  

 

Sonda nasogástrica nº10 longa - 

Sonda nasogástrica  - longa- 

descartável, estéril.n°10  

 

400,0000  

 

UN  

 

   

232  

 

Sonda Nasogástrica nº12 longa - 

Sonda nasogástrica  - longa- 

descartável, estéril.n°12  

 

400,0000  

 

UN  

 

   

233  

 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO 

TRAQUEAL - N° 04 - Sonda para 

aspiração traqueal- n° 04 ser 

confeccionado em pvc. A 

extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado 

nela um dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo é 

moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de 

qualquer defeito prejudicial à sua 

utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à 

saúde, apresenta conector e 

tampa s/ válvula.  

 

300,0000  

 

UN  

 

   

234  

 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO 

TRAQUEAL - N° 06 - Sonda para 

aspiração traqueal-  n° 06 ser 

confeccionado em pvc. A 

extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado 

nela um dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo é 

moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de 

200,0000  

 

UN  
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qualquer defeito prejudicial à sua 

utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à 

saúde, apresenta conector e 

tampa s/ válvula.  

 

235  

 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO 

TRAQUEAL - N° 08 - Sonda para 

aspiração traqueal-  n° 08 ser 

confeccionado em pvc. A 

extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado 

nela um dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo é 

moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de 

qualquer defeito prejudicial à sua 

utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à 

saúde, apresenta conector e 

tampa s/ válvula.  

 

300,0000  

 

UN  

 

   

236  

 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO 

TRAQUEAL - N° 10 - Sonda para 

aspiração traqueal- n°10 ser 

confeccionado em pvc. A 

extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado 

nela um dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo é 

moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de 

qualquer defeito prejudicial à sua 

utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à 

saúde, apresenta conector e 

tampa s/ válvula.  

 

600,0000  

 

UN  

 

   

237  

 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO 

TRAQUEAL- N° 20 - Sonda para 

200,0000  

 

UN  

 

   



 

194 
 

aspiração traqueal- n° 20 ser 

confeccionado em pvc. A 

extremidade distal se apresenta 

devidamente acabada e fixado 

nela um dispositivo conector ou 

válvula em Y. Este dispositivo é 

moldado conforme padrões 

usuais de fabricação e é capaz de 

manter estável a fixação da 

sonda. A sonda apresenta 

superfície lisa, uniforme, livre de 

qualquer defeito prejudicial à sua 

utilização, sendo ainda isentos de 

substâncias tóxicas ou nocivas à 

saúde, apresenta conector e 

tampa s/ válvula.  

 

238  

 

SONDA PARA NUTRIÇÃO 

ENTERAL (SONDA 

NASOENTÉRICA) N° 12 - Sonda 

para nutrição enteral (sonda 

nasoentérica) com guia. Deve ser 

confeccionada em polímero 

plástico atóxico (Poliuretano) 

guia de introdução 

confeccionada em aço inox 316l; 

Flexível, Peso Distal e Guia 

Lubrificado; Graduação 

numérica, Dupla Via e Linha 

Radiopaca; Esterilizado por Óxido 

de Etileno; N°: 12  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

239  

 

Sonda uretral 08  - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

240  

 

Sonda uretral nº 10 - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

400,0000  

 

UN  

 

   

241  

 

Sonda uretral nº 12 - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

400,0000  

 

UN  
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242  

 

Sonda uretral nº 18  - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

243  

 

SONDA URETRAL Nº04 - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

244  

 

SONDA URETRAL Nº06 - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

245  

 

Sonda Uretral nº14 - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

400,0000  

 

UN  

 

   

246  

 

Sonda uretral nº16 - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

300,0000  

 

UN  

 

   

247  

 

SONDA URETRAL Nº20 - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

248  

 

SONDA URETRAL Nº22 - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

249  

 

SONDA URETRAL Nº24 - ( SONDA 

VESICAL DE ALÍVIO)- Estéril, 

siliconizada, material PVC 

atóxico, com conector e tampa.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

250  

 

SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 

08. - Estéril, siliconizada, material 

atóxico, com conector e tampa.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

251  SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 300,0000  UN     



 

196 
 

 10. - Estéril, siliconizada, material 

atóxico, com conector e tampa.  

 

  

252  

 

SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 

12. - SONDA VESICAL DE 

DEMORA- SONDA DE FOLEY/ 2 

VIAS- N° 12 - Estéril, siliconizada, 

material atóxico, com conector e 

tampa.  

 

300,0000  

 

UN  

 

   

253  

 

SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 

14. - Estéril, siliconizada, material 

atóxico, com conector e tampa.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

254  

 

SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 

16. - SONDA VESICAL DE 

DEMORA- SONDA DE FOLEY/ 2 

VIAS- N°16. Estéril, siliconizada, 

material atóxico, com conector e 

tampa.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

255  

 

SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 

18. - Estéril, siliconizada, material 

atóxico, com conector e tampa.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

256  

 

SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 

20. - SONDA VESICAL DE 

DEMORA- SONDA DE FOLEY/ 2 

VIAS- N°2 . Estéril, siliconizada, 

material atóxico, com conector e 

tampa.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

257  

 

SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 

22. - SONDA VESICAL DE 

DEMORA- SONDA DE FOLEY/ 2 

VIAS- N°22. Estéril, siliconizada, 

material atóxico, com conector e 

tampa.  

 

200,0000  

 

UN  

 

   

258  

 

SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 

24. - SONDA VESICAL DE 

DEMORA- SONDA DE FOLEY/ 2 

VIAS- N°24. Estéril, siliconizada, 

material atóxico, com conector e 

tampa.  

 

200,0000  

 

UN  
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259  

 

SONDA/ TUBO ENDOTRAQUEAL 

COM BALÃO N° 10 MM - Tubo De 

Pvc Com Estrutura Interna 

Reforçada Por Um Fio De Aço 

Inoxidável Opaco À Radiação, Em 

Formato Espiral Utilizado Para 

Intubação Endotraqueal. Este 

Produto Apresenta Ponta Distal 

Biselada E Ponta Proximal Com 

Conector . Acompanha Balão Soft 

Seal Com Olho Tipo Murphy, Que 

Permite Ventilação Bilateral E 

Uma Linha De Insuflação Do 

Balão Integrada A Sonda, Com 

Balão Piloto De Pvc  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

260  

 

SONDA/ TUBO ENDOTRAQUEAL 

COM BALÃO N° 6.5 MM - Tubo De 

Pvc Com Estrutura Interna 

Reforçada Por Um Fio De Aço 

Inoxidável Opaco À Radiação, Em 

Formato Espiral Utilizado Para 

Intubação Endotraqueal. Este 

Produto Apresenta Ponta Distal 

Biselada E Ponta Proximal Com 

Conector . Acompanha Balão Soft 

Seal Com Olho Tipo Murphy, Que 

Permite Ventilação Bilateral E 

Uma Linha De Insuflação Do 

Balão Integrada A Sonda, Com 

Balão Piloto De Pvc  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

261  

 

SONDA/ TUBO ENDOTRAQUEAL 

COM BALÃO N° 7 MM - Tubo De 

Pvc Com Estrutura Interna 

Reforçada Por Um Fio De Aço 

Inoxidável Opaco À Radiação, Em 

Formato Espiral Utilizado Para 

Intubação Endotraqueal. Este 

Produto Apresenta Ponta Distal 

Biselada E Ponta Proximal Com 

Conector . Acompanha Balão Soft 

Seal Com Olho Tipo Murphy, Que 

Permite Ventilação Bilateral E 

Uma Linha De Insuflação Do 

Balão Integrada A Sonda, Com 

100,0000  

 

UN  
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Balão Piloto De Pvc  

 

262  

 

SONDA/ TUBO ENDOTRAQUEAL 

COM BALÃO N° 7.5 MM - Tubo De 

Pvc Com Estrutura Interna 

Reforçada Por Um Fio De Aço 

Inoxidável Opaco À Radiação, Em 

Formato Espiral Utilizado Para 

Intubação Endotraqueal. Este 

Produto Apresenta Ponta Distal 

Biselada E Ponta Proximal Com 

Conector . Acompanha Balão Soft 

Seal Com Olho Tipo Murphy, Que 

Permite Ventilação Bilateral E 

Uma Linha De Insuflação Do 

Balão Integrada A Sonda, Com 

Balão Piloto De Pvc  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

263  

 

SONDA/ TUBO ENDOTRAQUEAL 

COM BALÃO N° 8 MM - Tubo De 

Pvc Com Estrutura Interna 

Reforçada Por Um Fio De Aço 

Inoxidável Opaco À Radiação, Em 

Formato Espiral Utilizado Para 

Intubação Endotraqueal. Este 

Produto Apresenta Ponta Distal 

Biselada E Ponta Proximal Com 

Conector . Acompanha Balão Soft 

Seal Com Olho Tipo Murphy, Que 

Permite Ventilação Bilateral E 

Uma Linha De Insuflação Do 

Balão Integrada A Sonda, Com 

Balão Piloto De Pvc  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

264  

 

SONDA/ TUBO ENDOTRAQUEAL 

COM BALÃO N° 8.5 MM - Tubo De 

Pvc Com Estrutura Interna 

Reforçada Por Um Fio De Aço 

Inoxidável Opaco À Radiação, Em 

Formato Espiral Utilizado Para 

Intubação Endotraqueal. Este 

Produto Apresenta Ponta Distal 

Biselada E Ponta Proximal Com 

Conector . Acompanha Balão Soft 

Seal Com Olho Tipo Murphy, Que 

Permite Ventilação Bilateral E 

100,0000  

 

UN  
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Uma Linha De Insuflação Do 

Balão Integrada A Sonda, Com 

Balão Piloto De Pvc  

 

265  

 

SONDA/ TUBO ENDOTRAQUEAL 

COM BALÃO N° 9 MM - Tubo De 

Pvc Com Estrutura Interna 

Reforçada Por Um Fio De Aço 

Inoxidável Opaco À Radiação, Em 

Formato Espiral Utilizado Para 

Intubação Endotraqueal. Este 

Produto Apresenta Ponta Distal 

Biselada E Ponta Proximal Com 

Conector . Acompanha Balão Soft 

Seal Com Olho Tipo Murphy, Que 

Permite Ventilação Bilateral E 

Uma Linha De Insuflação Do 

Balão Integrada A Sonda, Com 

Balão Piloto De Pvc  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

266  

 

SONDA/ TUBO ENDOTRAQUEAL 

COM BALÃO N° 9.5 MM - Tubo De 

Pvc Com Estrutura Interna 

Reforçada Por Um Fio De Aço 

Inoxidável Opaco À Radiação, Em 

Formato Espiral Utilizado Para 

Intubação Endotraqueal. Este 

Produto Apresenta Ponta Distal 

Biselada E Ponta Proximal Com 

Conector . Acompanha Balão Soft 

Seal Com Olho Tipo Murphy, Que 

Permite Ventilação Bilateral E 

Uma Linha De Insuflação Do 

Balão Integrada A Sonda, Com 

Balão Piloto De Pvc  

 

100,0000  

 

UN  

 

   

267  

 

SONDA/TUBO 6.0 - 

ENDOTRAQUEAL com Balão: 

Tubo De Pvc Com Estrutura 

Interna Reforçada Por Um Fio De 

Aço Inoxidável Opaco À Radiação, 

Em Formato Espiral Utilizado 

Para Intubação Endotraqueal. 

Este Produto Apresenta Ponta 

Distal Biselada E Ponta Proximal 

Com Conector . Acompanha 

500,0000  

 

UN  

 

   



 

200 
 

Balão Soft Seal Com Olho Tipo 

Murphy, Que Permite Ventilação 

Bilateral E Uma Linha De 

Insuflação Do Balão Integrada A 

Sonda, Com Balão Piloto De Pvc.  

 

268  

 

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10 ML - 

Solução Injetável de Cloreto de 

Sódio 0,9% límpida, estéril e 

apirogênica. Via de 

administração intravenosa e 

individualizada. Uso adulto e 

pediátrico.10 ml  

 

5.000,0000  

 

AMP  

 

   

269  

 

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML 

/ BOLSA - SORO FISIOLÓGICO 

0,9% 100 ML / BOLSA  

 

8.000,0000  

 

BS  

 

   

270  

 

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML - 

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML 

/ BOLSA  

 

8.000,0000  

 

BS  

 

   

271  

 

Soro Fisiológico 0,9% 500 ML - 

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML 

/ BOLSA  

 

3.000,0000  

 

FR  

 

   

272  

 

SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML 

- SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 

ML / BOLSA  

 

3.000,0000  

 

BS  

 

   

273  

 

SORO GLICOSADO 5% 250 ML - 

SORO GLICOSADO 5% 250ML / 

BOLSA  

 

6.000,0000  

 

BS  

 

   

274  

 

SORO GLICOSADO 5% 500 ML - 

SORO GLICOSADO 5% 500 ML / 

BOLSA  

 

3.000,0000  

 

BS  

 

   

275  

 

SULFADIAZINA DE PRATA 

10MG/G POMADA 30G - Bisnaga 

de sulfadiazina de prata 10 mg/g. 

Tubo com 30 g .Uso adulto e 

pediátrico. Excipientes: álcool 

cetoestearílco, estearil éter, 

álcool oleílico etoxilado, 

metilparabeno, propilparabeno, 

500,0000  

 

UN  
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vaselina, propilenoglicol  e água 

deionizada. Padrão de qualidade 

igual ou superior a Biolab ou Prati  

 

276  

 

SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G 

+ BACITRACINA 250 UI/G  

POMADA 50 G - Sulfato de 

Neomicina 5mg/g + Bacitracina 

Zíncica 250UI/g  pomada com 50 

g  

 

450,0000  

 

TB  

 

   

277  

 

TALA METÁLICA DE ALUMÍNIO 16 

X250MM - Para imobilização, em 

alumínio e espuma, não estéril, 

higiênico, descartável. Tam. 16 

mm x 250 mm  

 

50,0000  

 

PCT  

 

   

278  

 

TALA METÁLICA DE ALUMÍNIO 26 

X 250 MM - para imobilização, em 

alumínio e espuma, não estéril, 

higiênico, descartável.  Nas 

dimensões: 26 mm x 250 mm. 

Pacote com 12 unidades.  

 

50,0000  

 

PCT  

 

   

279  

 

TERMOMETRO DIGITAL MÍNIMA 

E MÁXIMA - Termometro clinico 

digital, faixa de medicao 32 graus 

celsius a 42 graus celsius, 

temperatura do corpo humano, 

bateria na voltagem de 1.5 volts 

tipo botao, utilizacao para 

medicao da temperatura 

corporal. Embalagem com dados 

de identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 

fabricação, registro no Ministério 

da Saude. Deverá ser 

apresentado Registro do produto 

junto ao Ministério da 

Saúde/ANVISA e Certificado de 

Boas Práticas de Fabricação da 

ANVISA  

 

30,0000  

 

UN  

 

   

280  

 

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO 

- Termômetro de testa sem 

contato com sensor de 

30,0000  

 

UN  

 

   



 

202 
 

temperatura infravermelho , 

medição rápida, alta precisão, 

portátil .  

 

281  

 

TESOURA CIRURGICA 15 CM RETA 

FINA - Tesoura Cirúrgica 15cm 

Reta Fina/Fina. Utilizado para 

secção de fios e outros materiais. 

Confeccionado em Aço 

Inoxidável;- Ponta fina.Garantia 

de 10 anos contra defeitos de 

fabricação.Especificações 

Técnicas- Tamanho: 15CM;- 

Embalagem: Plástica individual, 

constando os dados de 

identificação, procedência e 

rastreabilidade  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

282  

 

TESOURA METZENBAUM RETA - 

Tesoura Metzembaum 12 cm 

Reta Tem a função de separar os 

tecidos da pele sem seccionar. 

Tamanho: 12CM; - Embalagem: 

Plástica individual, constando os 

dados de identificação, 

procedência e rastreabilidade; - 

Certificações: Fabricado de 

acordo com Padrões 

Internacionais de Qualidade, 

Normas da ABNT, CE;  

 

10,0000  

 

UN  

 

   

283  

 

TINTURA DE BENJOIN 20%, 

SOLUÇÃO - TINTURA DE BENJOIN 

20%, SOLUÇÃO / FRASCO 1 LITRO  

 

100,0000  

 

FR  

 

   

284  

 

TINTURA DE IODO ANTISSÉPTICO 

2% - 30ML. - TINTURA DE IODO 

ANTISSEPTICO 2% - 30ML  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

285  

 

TIRAS DE GLICEMIA - Fixa em 

suporte plástico, com área 

reativa para determinação 

quantitativa de glicemia 

utilizando metodologia 

enzimática, com leitura pelos 

métodos de fotometria e/ou 

5.000,0000  

 

CX  

 

   



 

203 
 

amperometria, e apresentação 

do resultado através de monitor 

portátil de calibragem fácil e 

rápida. O método de análise deve 

apresentar linearidade na faixa 

de 20 a 600 mg/dl, aceitando-se 

valores menores de 20 mg/dl e 

maiores de 600 mg/dl, com 

indicação que leve à repetição do 

teste quando necessário. 

Amostra de sangue total obtida 

por punção de polpa digital com 

volume máximo de cinco 

microlitros, aplicada diretamente 

na tira reativa. As fitas devem ser 

embaladas em frascos com 50 

tiras c/1 chip de código, de modo 

a assegurar proteção do produto 

até o momento de sua utilização 

e trazendo externamente os 

dados de identificação, 

procedência, número de lote, 

data de fabricação, prazo de 

validade e número de registro no 

Ministério da Saúde. O produto 

deve ainda apresentar 

Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação, emitido pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) em plena vigência. Com 

fornecimento dos aparelhos 

glicosímetros sem qualquer custo 

adicional ao município. A CADA 

200 TIRAS DEVE-SE SER 

ENTREGUE UM APARELHO  

 

286  

 

TONER AMARELO  TK 5232 Y - 

Toner Amarelo  TK 5232 Y 

impressora KYOCERA P 5021 CDN 

Obs: Os toners tem que ser da  

marca KYOCERA, pois a 

impressora foi adquirida dessa 

marca  

 

20,0000  

 

UN  

 

   

287  

 

TONER CIANO  TK 5232 C - Toner 

Ciano  TK 5232 C impressora 

20,0000  

 

UN  
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KYOCERA P 5021 CDN original 

Obs: Os toners tem que ser da  

marca KYOCERA, pois a 

impressora foi adquirida dessa 

marca  

 

288  

 

TONER MAGENTA TK 5232 K 

KYOCERA - Toner Magenta  TK 

5232 M impressora KYOCERA P 

5021 CDN 

Obs: Os toners tem que ser da  

marca KYOCERA, pois a 

impressora foi adquirida dessa 

marca  

 

20,0000  

 

UN  

 

   

289  

 

TONER PRETO TK 5232 K - Toner 

Preto TK 5232 K impressora 

KYOCERA P 5021 CDN original 

Obs: Os toners tem que ser da  

marca KYOCERA, pois a 

impressora foi adquirida dessa 

marca  

 

30,0000  

 

UN  

 

   

290  

 

TORNEIRA 3 VIAS 50 UND. - 

Estéril; Possui três diferentes vias 

para administração de 

medicamentos; Possui corpo 

transparente; Atóxica e 

Aspirogênica; Descartável e de 

uso único.  

Caixa com 50 unidades  

 

100,0000  

 

CX  

 

   

291  

 

TOUCA DESCARTÁVEL 100% 

POLIPROPILENO - PCT. COM 100 

UNIDADES - TOUCA 

DESCARTAVEL C/100 Descrição 

completa:TOUCA DESCARTÁVEL - 

Gorro descartável fabricado em 

polipropileno hidrofílico, 

tamanho único, com elastico. Cor 

Branco  

 

200,0000  

 

PCT  

 

   

292  

 

TRAMADOL 100 MG/2 ML 

INJETAVEL - Tramadol 100 

MG/2ML - TRAMADOL INJETÁVEL 

- Descrição completa 

1.500,0000  

 

AMP  

 

   



 

205 
 

Apresentação de Tramadol - 

cloridrato de Tramadol .... 100mg 

veículo q.s.p ..... 1mL (glicerol, 

propilenoglicol, sacarina sódica, 

ciclamato de sódio, polissorbato 

80, sorbato de potássio, essência 

de menta e água).  

 

293  

 

TRAVESSEIRO HOSPITALAR 60X40 

- Travesseiro hospitalar, 

confeccionado em espuma de 

poliuretano, com capa em 

courvin soldada eletronicamente, 

com zíper e respiros. Dimensão: 

60 x 40 cm  

 

30,0000  

 

UN  

 

   

294  

 

UMIDIFICADOR COM TUBO 2,0 M 

- Umidificador, frio,, compatível 

com adaptável a qualquer válvula 

ou medidor de vazão de rede 

canalizada p/ oxigênio, composto 

de copo plástico de 250 ml, c/ 

gravação de nível min/máximo c/ 

saída com bico p/ tubo flexível, 

em plástico resistente, opaco, 

com extensão em pvc atóxico cor 

verde ,medindo aprox.2 m c/ 

conect .flexivel, desinfecção  

quimica e mecanica.  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

295  

 

VALVULA REGULADORA DE 

PRESSÃO PARA CILINDRO DE 

OXIGENIO C/ MANOMETRO - 

VALVULA REGULADORA DE 

PRESSAO P/ CILINDRO DE 

OXIGENIO C/ MANOMETRO de 

pressão de 3,5 kgf/cm2, em latão 

cromado, com manômetro de 0 

300kgf/cm2 para cilindro de O2  

 

20,0000  

 

UN  

 

   

296  

 

VASELINA LÍQUIDA - 1000ML - 

Emoliente para a pele, remoção 

de crostas e de pomadas, pastas 

e outros produtos previamente 

utilizados na pele (limpeza da 

pele), Lubrificante, puro ou com 

250,0000  

 

UN  

 

   



 

206 
 

base (veículo) de preparação 

farmacêuticas e cosméticas. 

Embalagem 1.000ml  

 

297  

 

VIOLETA GENCIANA 30ML - 

Violeta genciana – 30ml.  

 

50,0000  

 

UN  

 

   

298  

 

VITAMINA C INJETAVEL - 

Vitamina C (acido ascórbico) 500 

mg injetável 5 ml  

 

3.000,0000  

 

UN  

 

   

299  

 

Vitamina K 10 mg/ml ampola 1 ml 

I/M - VITAMINA K INJETÁVEL - 

KANAKION, COM 

FITOMENADIONA 10 MG, 

EMBALADA EM AMPOLA DE 1ML  

 

3.000,0000  

 

UN  

 

   

Valor Total R$ 

 
 

 

1.1 - A presente proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias; 

 

1.2  - Estão inclusos no preço todos os encargos tributários, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, assim como fretes e seguros; 

 

1.3  - Concorda com todas as condições estipuladas no instrumento 

convocatório. 

 

 

OBS: Os itens a serem ofertados serão os prevalecentes neste termo de referência, de acordo com 

cada descritivo abaixo: 

 

         Município, .......... de ..............................  de 2022. 

 

_____________________________________________________ 

(Assinatura do responsável legal da empresa ou carimbo com CNPJ) 
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ANEXO V 
MODELO DECLARAÇÃO ME OU EPP 

 

A  
Comissão Permanente de Licitações  
Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG 

Ref.: Processo Licitatório nº 103/2022 

Pregão Eletrônico nº 005/2022.  
 

Para fins de participação na licitação (indicar o nº registrado no Edital), a (o) (Nome 
completo do Proponente), CNPJ, sediada na (Endereço completo), declara, sob as penas da lei que é 
(Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da Lei Complementar Federal n. 
123, de 14.06.2006.  

E para efeito do §4 do art. 3 da lei 123/2006, não se enquadra em nenhuma das situações 
abaixo:  

- de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

- que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede 
no exterior;  

- de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de 
outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que 
a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;  

- cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 
que trata o inciso II do caput deste artigo;  

- cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;  

- constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;  

- que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

- que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de 
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 
corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento 
mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;  

- resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  

- constituída sob a forma de sociedade por ações.  

- cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, 
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.         

(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)  

  
 

Local e data  

  
Assinatura do representante legal CPF:  

Carimbo de CNPJ da empresa:  
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ANEXO VI 
MODELO DECLARAÇÃO IDONEIDADE 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  

 
 
A  
Comissão Permanente de Licitações  
Prefeitura Municipal de Coqueiral - MG 
Ref.: Processo Licitatório nº 103/2022 

Pregão Eletrônico nº 005/2022.  

 
  

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua 
_________________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante 
Legal, (Nome/CI), declara, sob as penas da Lei, que:  

 

- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

- Não está impedido de contratar com a Administração Pública; 

- Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por outro 
motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;   

- Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores e Lei 10.520/2002.   

  
 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

 

Local e data  

  
Assinatura do representante legal CPF:  

Carimbo de CNPJ da empresa:  
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ANEXO VII 
MODELO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ____/2022 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 

VALIDADE 12 MESES 
 

PREÂMBULO 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, 

Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 18.239.624/0001-21, com 

sede na Rua Minas Gerais, nº 62, Bairro Vila Sônia, nesta cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, 

CEP 37.235-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Rossano de Oliveira, brasileiro, 

casado, bancário, inscrito no CPF nº 376.391.376-91, Cédula de Identidade nº M-1.725.785, expedida 

pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais, nº 21, Centro, nesta cidade de Coqueiral, 

Estado de Minas Gerais, Cep: 37.235-000, considerando o julgamento do Processo Administrativo 

Licitatório nº 103/2022, Pregão Eletrônico nº 005/2022, e IRP - Sistema de Intenção de Registro de Preço 

nº 005/2022, tendo por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-

HOSPITALAR / AMBULATORIAL, INSTRUMENTAL INSUMOS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DAS UNIDADES DA REDE DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA E REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E 

SERINGAS E AGULHAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO 
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PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, para atender as necessidades desta municipalidade,  

conforme especificações contidas no Termo de Referência, Edital e Processo Administrativo Licitatório, 

RESOLVE registrar   os   preços   das   Empresas: XXX,   inscrita   no   CNPJ: XXX,  localizada na XXX, CEP   

XXX, representada pelo Sr. XXX, portador do RG: XXX, SSP/XX  e o CPF: XXX, nas quantidades estimadas 

na Cláusula Primeira desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada, 

conforme especificações constantes no Anexo I do edital, atendendo as condições previstas no 

Instrumento Convocatório e as constantes da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2020, 

sujeitando- se as partes às normas constantes das Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002, alterações e 

demais normas aplicáveis, em conformidade com as disposições a seguir: 

 1ª CLÁUSULA - DO OBJETO 
 

SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR / AMBULATORIAL, 

INSTRUMENTAL INSUMOS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA 

REDE DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA E REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E SERINGAS E AGULHAS PARA 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJAS ESPECIFICAÇÕES 

DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO 

PROCESSO LICITATÓRIO, para atender as necessidades desta municipalidade, conforme especificados 

no Termo de Referência do respectivo Edital de Licitação, onde a vencedora obriga-se a fornecer o 

objeto do Processo Administrativo Licitatório nº 103/2022, Pregão Eletrônico nº 005/2022, IRP nº 

005/2022, sujeitando-se a atender rigorosamente os termos do Edital desta licitação e seus anexos que 

fazem parte desta Ata, inclusive o limite de quantitativos (ITENS). 
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2ª CLÁUSULA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, se não for 

outra a decisão da autoridade competente, não ultrapassando a vigência da ARP, contados a partir de sua 

assinatura. 

2.1.1. Publicada na imprensa oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso 

de fornecimento. 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 

Coqueiral, Estado de Minas Gerais, não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, 

facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 

beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

3ª CLÁUSULA - DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 

3.1. Os preços registrados, as quantidades máximas e a descrição dos produtos, são os 

constantes do Anexo I do Edital e seguintes, que é parte integrante da presente ata. 

3.2. Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 

exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso 

II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 

4ª CLÁUSULA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

4.1. Durante a sua vigência, a presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão, 

entidade ou autarquia da administração pública, que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

manifestação de interesse junto ao Departamento de Licitações, para que este, mediante autorização da 

Administração e aceite da licitante, autorize e indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem 

praticados, obedecendo à ordem de classificação, e desde que comprovada à vantagem. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos 

registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
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4.3. As aquisições adicionais não poderão exceder por Órgão, ou Entidade, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados nesta Ata de Registro de Preços. 

 4.4. Os órgãos ou entidades que utilizarem esta Ata de Registro de Preços, deverão 

observar, quanto ao preço unitário, às quantidades máximas, cláusulas e condições constantes do Edital do 

Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

5ª CLÁUSULA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

5.1. O servidor nomeado através de portaria, devidamente nomeado por esta 

administração será responsável por fiscalizar quanto ao cumprimento de suas respectivas cláusulas, inclusive 

observância às quantidades máximas a serem adquiridas, bem como para rejeitar os produtos em desacordo 

com as especificações do edital; 

6ª CLÁUSULA - DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO 
OBJETO 

 

6.1. A licitante vencedora deverá fornecer ou prestar os serviços solicitados, em estrita 

conformidade com as disposições e especificações do edital da licitação, de acordo com o termo de 

referência, proposta de preços apresentada, nos termos da presente Ata de Registro de preços. 

6.1.1. Para o fornecimento do objeto licitado conforme descriminado na Cláusula 1ª e 

registrados na ARP - Ata de Registros de Preços, que deve estar devidamente assinada e publicada, nos 

termos legais, será celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda Autorização de Fornecimento 

específico a critério da Administração, conforme constante no Termo de Referência - Anexo I do presente 

edital. 

6.3. A Contratação para fornecimento do objeto licitado será fornecido de acordo com as 

solicitações que dar-se-ão de acordo com a necessidade da secretaria solicitante que, através de servidores 

previamente autorizados solicitará junto à contratada, mediante de AF – Autorização de Faturamento. 

6.3.1. O fornecimento / serviço deverá ser iniciados pela empresa vencedora conforme 

autorização e orientação da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG, no prazo máximo estipulado no edital de 

licitação e termo de referência, a contar da Ordem de Serviços/Autorização de Faturamento p/ 

Fornecimento. 
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6.4. As compras e serviços deverão estar de acordo com as exigências do Código de 

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

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

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

fornecimento do produto / prestação de serviço, desde que obedecidas às condições do presente edital.   

6.6. O Município reserva para si o direito de recusar os produtos fornecidos / ou a 

prestação de serviço em desacordo com a Ata de Registro de Preços, devendo estes, serem substituídos às 

expensas, da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais. 

7ª CLÁUSULA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

7.1. Os produtos solicitados deverão ser fornecidos em rigorosa e estrita obediência às 

prescrições e exigências contidas no ANEXO I deste Edital e à proposta adjudicada, que serão parte integrante 

da Ata de Registro de Preços. 

7.2. No recebimento e aceitação dos produtos será observada, no que couber, as 

disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

7.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação por escrito, 

mantido o preço inicialmente contratado. 

c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

d) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 

a indicação do Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação por escrito, 

mantido o preço inicialmente contratado. 
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7.3.1. Após o fornecimento ou a execução da contratação do serviço, caso esteja 

comprovado o não cumprimento das especificações do mesmo, o município reserva–se o direito de substituí-

los, complementá-los ou devolvê-los. 

7.3.2. Ocorrendo a rejeição em algum dos fornecimentos ou serviços, a CONTRATADA será 

notificada pelo destinatário, Procuradoria Municipal ou Secretaria Municipal Competente, para a correção 

dos mesmos dentro do prazo que lhe será fixado, cabendo-lhe efetuar as correções cabíveis. 

7.3.3. A recusa da CONTRATADA em atender o estabelecido no item anterior implicará na 

aplicação das sanções previstas no presente edital. 

7.4. A CONTRATADA será a única responsável pela qualidade do fornecimento ou dos 

serviços executados. 

7.5. A execução do objeto será acompanhada, fiscalizada e atestada pelo gestor 

responsável de cada unidade Requisitante. 

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

fornecimento dos produtos / ou prestação de serviços, desde que obedecidas às condições do presente 

edital. 

8ª CLÁUSULA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 

8.1. Efetuar à CONTRATADA os pagamentos, nas condições estabelecidas neste 

Instrumento. 

8.1.1. Cumprir todas as obrigações assumidas através do Edital e Ata de Registro de 

Preços, efetuando os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nos respectivos Edital e Ata; 

8.1.2. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias; 

8.1.3. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução da presente Ata, 

em especial quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações da mesma; 

8.1.4. Realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução desta Ata, alertando o 

fornecedor / executor das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal fiscalização, 

em hipótese alguma, atenua ou exime de responsabilidade o fornecedor; 
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8.1.5. Esclarecer as dúvidas e indagações do fornecedor, por meio da fiscalização do 

Contrato; 

9ª CLÁUSULA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

9.1. A Contratada obriga-se a fornecer o objeto, em rigorosa e estrita obediência às 

prescrições e exigências contidas no Termo de Referência. 

9.2. Além dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em outras cláusulas e 

documentos integrantes desta Ata e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA 

a: 

9.2.1. Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito 

fornecimento / prestação de serviço do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais 

de qualquer natureza ao CONTRATANTE; 

9.2.3. Prestar o fornecimento em conformidade com as disposições do Termo de 

Referência, Edital e seus Anexos, e de acordo com a proposta apresentada; 

9.2.4. Prestar o fornecimento / ou prestação de serviço de acordo com os aspectos 

qualitativos e quantitativos consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do 

Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste procedimento licitatório, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

9.2.6. Cumprir as posturas municipais e as disposições legais estaduais e federais que 

interfiram na execução do presente fornecimento; 

9.2.7. Providenciar a imediata troca ou correção dos defeitos apontados pela contratante 

quanto aos produtos fornecidos ou da prestação de serviço do objeto da contratação, em que se verifiquem 

vícios, defeitos ou incorreções, resultantes do fornecimento ou da Prestação dos Serviços, no prazo 

assinalado pelo Município; 

9.2.7.1. Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo assinalado, fica facultado 

a requerer que ela seja executada à custa do detentor da ata, descontando-se o valor correspondente dos 

pagamentos devidos ao detentor da ata; 

9.2.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato; 
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9.2.9. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução do contrato; 

9.2.10. Aceitar, nas mesmas condições do contrato, os acréscimos que se façam 

necessários nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o art. 65, §1º da Lei Federal 

nº 8.666/93, não sendo necessária à comunicação prévia da Contratante; 

9.2.11. Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 

incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal designado para a realização 

do fornecimento ou da prestação de serviço, que não terão com o CONTRATANTE qualquer vínculo 

empregatício; 

9.2.12. Manter, durante toda a execução desta Ata, em compatibilidade com as 

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

9.2.13. Apresentar durante a execução da ata, caso seja solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, com relação às obrigações assumidas, em especial, com 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

9.2.14. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou 

patrimonial ao CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento ou da prestação de serviço 

objeto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver 

fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

9.2.15. Indenizar terceiros e/ou o Contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão 

de fiscalização por parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa, assegurados a 

ampla defesa e o contraditório, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel 

observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 

9.2.16. Submeter-se à fiscalização por parte da Contratante, bem como às disposições 

legais em vigor; 

9.3. A presente ata deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as 

Cláusulas Contratuais e as normas enumeradas na Lei nº 8.666/93. 

 9.4. Designar formalmente um preposto para representá-la administrativamente junto à 

contratante, durante o período de execução do objeto, para exercer a supervisão e controle quanto ao 

cumprimento dos mesmos; 
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9.5. Ficam fazendo parte da presente ATA, independentemente de sua transcrição, o 

Processo Licitatório nº 103/2022; Pregão Eletrônico nº 005/2022 e Sistema de Registro de Preço - SPR nº 

005/2022 e seus Anexos, bem como a PROPOSTA DA CONTRATADA. 

10ª CLÁUSULA – DO PAGAMENTO  
 

10.1. Pelo cumprimento do objeto contratado, o Contratante pagará ao beneficiário da 

ata, a quantia relativa à efetiva aquisição, fornecimento, ou prestação de serviço, calculado de acordo com 

os preços constantes da proposta, já incluídas todas as despesas necessárias, sem qualquer ônus adicional 

para o Contratante. 

10.2. Nos preços ofertados nas propostas das licitantes, deverão estar inclusas, além do 

lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: motorista, combustível, aparelhagem necessária para 

a execução dos serviços, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos 

com transportes, embalagens, prêmios de seguros, fretes e outras despesas, de qualquer natureza, diretas 

ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, ou que venham a implicar no 

fiel cumprimento do Contrato, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. 

10.3. Os pagamentos serão efetuados, em até 30 (trinta) dias, após a aceitação e atesto 

das Notas Fiscais/Faturas. 

10.3.1. Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de Ordem 

Bancária em conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número 

da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

10.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 
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10.5. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos 

e Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinentes. 

10.6. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ 

idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame e consequentemente lançado no instrumento 

contratual. 

 10.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

em qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem 

que isso gere direito a qualquer compensação. 

11ª CLÁUSULA - DO REEQUILIBRIO DE PREÇOS 
 

11.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 

nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do 

art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

11.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 

art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar 

outro processo licitatório. 

11.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições 

do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será 

convocado pela CONTRATANTE para a devida alteração do valor registrado em Ata. 

11.4. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a CONTRATANTE não 

será obrigada a firmar as contratações que dela poderá advir, facultando-se a realização de licitação 

específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

11.5. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar a Contratante, 

a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço registrado, 

anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos. 
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11.5.1. Até a decisão final da Administração Municipal, a qual deverá ser protocolada em 

até 15 (quinze) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do 

objeto solicitado pela Administração ao Contratado, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em 

vigor. 

12ª CLÁUSULA - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições 

contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, quando: 

 12.1.1. Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços 

registrados, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo a Contratante promover as 

necessárias negociações junto aos fornecedores. 

12.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado; 

12.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado. 

12.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, 

e 

12.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

12.1.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a 

Contratante poderá: 

12.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do 

pedido de fornecimento, e 

12.1.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
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12.1.4. Não havendo êxito nas negociações, a Contratante irá proceder à revogação da 

Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa à 

aquisição pretendida. 

13ª CLÁUSULA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

13.1. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de 

pleno direito nas seguintes situações: 

13.1.1. Pela autoridade administrativa competente, mediante comunicação da unidade 

requisitante, quando: 

13.1.1.1. a empresa detentora não cumprir as obrigações dela constantes; 

13.1.1.2 a empresa detentora não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido e a 

autoridade competente, consultada a unidade requisitante, não aceitar sua justificativa; 

13.1.1.3. a empresa detentora der causa à rescisão administrativa da contratação 

decorrente deste instrumento de registro de preços, em alguma das hipóteses previstas no art. 78, inciso I a 

XII, ou XVII, da Lei Federal n.º 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores; 

13.1.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da contratação 

decorrente deste instrumento de registro; 

13.1.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e 

a detentora não aceitar reduzir o preço registrado; 

13.1.1.6. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração. 

13.1.2. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no 

art. 78, incisos XIV e XVI da Lei Federal n.º 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores. 

13.1.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados 

deverá ser dirigida à Assessoria Jurídica do Município, facultada a esta as aplicações das penalidades previstas 

caso não aceitas as razões do pedido. 
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13.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços pela Administração, a empresa 

detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao 

processo que tiver dado origem ao registro de preços. 

13.2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço 

registrado a partir da publicação. 

13.3. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei nº 8.666/93, o 

Município de Coqueiral-MG, adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal. 

14ª CLÁUSULA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

O atraso e a inexecução parcial ou total do instrumento caracterizam descumprimento 

das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo CONTRATANTE: 

I - advertência por escrito; 

II - multa, nos seguintes limites máximos: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento não realizado; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa da CONTRATADA em 

efetuar o reforço de garantia; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso 

a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas. 

§ 1º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das 

obrigações contratuais:  

I - não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista 

em contrato ou instrumento equivalente; 

II - retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou 

de suas parcelas; 
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III - paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração Pública Estadual; 

IV - entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada 

para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 

V - alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

VI - prestação de serviço de baixa qualidade; 

§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas 

nesta cláusula. 

§ 3º A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATADA. 

§ 4º A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se 

a ampla defesa e o contraditório. 

15ª CLÁUSULA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

15.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n.º 

10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal n.º 1.936 de 18 de maio de2017, e da Lei Federal 8.666 

de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis à espécie. 

15.1.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 

lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 

b) é vedado caucionar ou utilizar o instrumento administrativo decorrente do presente 

registro para qualquer operação financeira. 
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15.2. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a 

Ata de Registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização 

deste Departamento. 

15.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento à outra entidade ou órgão, 

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as 

obrigações anteriormente assumidas. 

15.4. As aquisições adicionais de que trata o edital e está ata de registro de preço não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de 

Registro de Preços. 

16ª CLÁUSULA – DO FORO CONTRATUAL 

 

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais, como foro 

competente para dirimir quaisquer questões advindas da aplicação deste instrumento, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, assim, por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento 

Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza 

seus jurídicos efeitos. 

_______________________________ 
Rossano de Oliveira 
Prefeito Municipal 

__________________________________ 
PROPONENTE 

CNPJ da Empresa 
Procurador  

Testemunhas 
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ANEXO VIII 
MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 000/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 103/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022  

TIPO DE JULGAMENTO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, Estado de Minas 

Gerais, pessoa jurídica de direito público autarquia municipal, inscrita no CNPJ nº 18.239.624/0001-21, 

com sede na Rua Minas Gerais, nº 62, Centro, nesta cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, CEP 

37.235-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Rossano de Oliveira, brasileiro, 

casado, bancário, inscrito no CPF nº 376.391.376-91, Cédula de Identidade nº M-1.725.785, expedida 

pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais, nº 23, Centro, nesta cidade de Coqueiral, 

Estado de Minas Gerais, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado, a 

sociedade empresária denominada XXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 00.000.000/0000-00, com sede na XXX, nº XX, Bairro XXX, na cidade de XXX, Estado de Minas Gerais, 

Cep: XXXX, neste ato representada pelos Sócio(a)(s) Administrador(a)(s) o Sr(a). XXXX, brasileiro(a), XXX, 

empresário(a), Cédula de Identidade nº XXXX, expedida pela SSP/XX, inscrito(a) no CPF nº 000.000.000-

00, residente e domiciliado na Rua XXX, nº XXX, Bairro XXX, na cidade de XXX, Estado de Minas Gerais, 

Cep: XXXX, doravante designada CONTRATADA resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: ajustam e firmam o presente Contrato Administrativo, nos 

termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 

e Decreto Municipal nº 1.936/2017, e suas alterações e legislações pertinentes, assim como pelas 
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condições do Pregão Eletrônico nº 005/2022 – Processo Administrativo Licitatório n° 103/2022, pelos 

termos da proposta, termo de referência, edital demais anexos do procedimento licitatório epigrafado, 

pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

1ª CLÁUSULA - DO OBJETO 

 

SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR / AMBULATORIAL, 

INSTRUMENTAL INSUMOS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA 

REDE DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA E REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E SERINGAS E AGULHAS PARA 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJAS ESPECIFICAÇÕES 

DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO 

PROCESSO LICITATÓRIO, conforme a necessidade e emissão da(s) AF – Autorização(es) de 

Fornecimento(s), do Processo Administrativo Licitatório n° 103/2022, Pregão Eletrônico nº 005/2022. 

Adjudicado e Homologado em 00/00/0000, que fica fazendo parte integrante deste instrumento e a 

necessidade da municipalidade, conforme descrição do item e quantitativo: 

2ª CLÁUSULA - DA BASE LEGAL DO CONTRATO 

 

O presente contrato é elaborado em conformidade com a legislação vigente e a Lei 

Federal Nº 8.666/93; 8.883/94; 10.520/02; Decreto Municipal nº 1.936/2017, suas alterações, demais 

legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando supletivamente, os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 
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3ª CLÁUSULA - DO VALOR CONTRATUAL E DO PAGAMENTO 

 

O valor estimado a ser pago pela contratação para o fornecimento do objeto deste 

instrumento de contrato é de R$ 00,00 (valor por extenso), que constitui o objeto da presente licitação 

SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO SISTEMA DE REGISTRO DE 

PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 

FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR / AMBULATORIAL, INSTRUMENTAL INSUMOS E 

SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA REDE DE EMERGÊNCIA E 

URGÊNCIA E REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E SERINGAS E AGULHAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO 

I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, 

conforme as características e elementos descritos, Devendo ser pago até 30 (trinta) dias após entrega 

do recebimento do objeto do processo licitatório, conforme Requisição(es) expedida(s) pelo setor de 

compras, pagas mediante apresentação de Nota Fiscal Fatura, acompanhada das Certidões de 

Regularidade expedida pelo FGTS e CND CONJUNTA DA RFB/PGFN E PREVIDENCIÁRIA, devidamente 

atestados pela Administração, desde que satisfeita à necessidade da municipalidade, e conforme 

cronograma de desembolso do termo de referência. 

3.1 - Que o Contratante se reserva no direito de efetuar o pagamento estritamente, pelo material 

entregue. 

3.2 - Que a Contratada deverá emitir ao Contratante a Nota Fiscal Fatura correspondente à quantidade 

do material requisitado e entregue, contendo a quantidade do mesmo, o número do Contrato, o número 

processo licitatório e o respectivo valor conforme AF - Autorização de Faturamento, comprovando o 

recolhimento de todos os encargos sociais de seus empregados e funcionários. 

3.3 - Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária denominada XXX, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0000-00, na instituição do BANCO, Agência nº 

XXX, Conta Corrente nº XXX. 

3.4 - Dá-se a este instrumento o valor global de R$ 00,00 (valor por extenso), que constitui o objeto da 

presente licitação para SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
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ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR / AMBULATORIAL, 

INSTRUMENTAL INSUMOS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA 

REDE DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA E REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E SERINGAS E AGULHAS PARA 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJAS ESPECIFICAÇÕES 

DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO 

PROCESSO LICITATÓRIO. 

4ª CLÁUSULA - DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES 

 

Que a Contratada se responsabiliza pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais, bem como os impostos que incidam ou venham incidir sobre o fornecimento, 

aquisição ou a prestação de serviços, resultantes da execução deste contrato.   

DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

4.1 - Constituem direitos de a CONTRATANTE receber os materiais ou serviços objeto deste Contrato nas 

condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

4.2 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado;  

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato; 

c) Acompanhar e supervisionar o andamento dos serviços/aquisições do objeto do 

contrato através da Administração. 

4.3 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Prestar os serviços e fornecer os materiais objeto deste instrumento em 

atendimentos na forma e condições avençadas;  

parágrafo único: os serviços/fornecimento deverão ser entregues no prazo máximo 

de 10 (dez) dias. 

b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes 

da execução do presente Contrato; 

c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de 

contratação; 
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d) Responsabilizar-se pelo bom fornecimento ou funcionamento; 

e) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução o Contrato, documentos 

que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na contratação; 

f) Apresentar-se sempre que necessário para esclarecimento. 

4.4 - Que a Contratada se obriga a diligenciar para que o contrato oriundo do procedimento licitatório 

seja cumprido da melhor forma possível, de acordo com os seus objetivos e finalidades especificadas e 

em conformidade com as normas legais pertinentes.  

4.5 - Que a Contratada será responsável pelos danos causados, direta ou indiretamente, à Administração 

Pública, bem como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução deste contrato, 

obrigando-se, ainda, pela proteção e demais medidas preventivas contra acidentes, a terceiros e ao 

Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. 

4.6 - Que a inobservância de qualquer dos itens acima relacionados, será motivo de rescisão contratual, 

tendo como consequência a aplicação de multas e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

4.7 - Que a Contratada se obriga a cumprir rigorosamente o prazo de entrega do material/bem do 

presente instrumento, sob pena de multa e rescisão contratual por inexecução total ou parcial. 

4.8 - Que a Contratada se obriga a cumprir rigorosamente o prazo de garantia do material/bem do 

presente instrumento, que será da data de entrega definitiva, pelo mínimo em 12 meses. 

5ª CLÁUSULA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

Acordam as partes que a fiscalização e entrega do material/bem obedecerão aos 

critérios estatuídos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

5.1 - Que, através do presente instrumento, ficam os Contratados e seus Sucessores a qualquer título, 

obrigados ao fiel cumprimento do mesmo. 

5.2 - Que fica reservado, ao Contratante, o direito de vistoriar e vetar, a qualquer momento, a utilização 

do objeto ou bem licitado, pelo seu conhecimento específico ou exclusivo critério de avaliação, julgue 

seja inconveniente a sua utilização, não isentando, entretanto, a Contratada, da responsabilidade pelos 

materiais cotados. 

5.3 - Que a execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde, 

devendo a fiscalização registrar todas as ocorrências, podendo determinar à Contratada, a devolução do 

objeto licitado, se o mesmo estiver em desacordo com o exigido, até a regularização das faltas 

observadas.  
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5.4 - Que a Contratada manterá os registros necessários à comprovação pelo Município de Coqueiral-

MG, do objeto adquirido. 

5.5 - Que, a Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos e incorreções.         

6ª CLÁUSULA - DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES 

 

Que o Contratante se reserva o direito de, a critério e conveniência administrativa, 

descontar dos pagamentos devidos ao Proponente vencedor, o valor das multas previstas no Edital, ou 

ainda, quando for o caso, cobrá-las judicialmente. 

6.1 – Que, nas hipóteses de a Contratada inadimplir total ou parcialmente este contrato, o Contratante 

poderá, garantida prévia defesa, aplicar multa de 10% (dez por cento) do valor total do presente 

instrumento, bem como poderá aplicar as demais sanções previstas no artigo 87, da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

6.2 – Que, a critério do Contratante caberá à rescisão contratual, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, quando a Contratada incorrer em qualquer dos motivos do artigo 78, da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

6.3 – Que, este contrato poderá ser rescindido unilateralmente, pelo Município, atendida sempre a 

conveniência administrativa. 

6.4 – Que a Contratada reconhece os direitos do Contratante em rescindir o presente instrumento, como 

prevê o artigo 77, da Lei Federal nº 8.666/93. 

6.5 - Na hipótese de o Contratante recusar-se a receber o objeto, porque o mesmo se encontra em 

desacordo com as especificações técnicas exigidas, não se responsabilizará por nenhum prejuízo ou 

despesa feitos pela Contratada. 

6.6 - Constituem motivos para rescisão do Contrato: 

1 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

2 - Atraso injustificado para entrega do material;  

3 - Paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração;  

4 - Decretação de falência; 

5 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados 

pela máxima autoridade da esfera administrativa a que será subordinado o contratante; 
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6 - A inobservância do nível de qualidade proposto ou exigível para a execução dos serviços/material 

/bem. 

6.7 - A infração a qualquer cláusula ou condição deste contrato, por ação ou omissão imputável a 

qualquer das partes, ensejará à outra parte o direito de considerá-lo rescindido, independentemente de 

qualquer notificação judicial ou extrajudicial. 

6.8 - A rescisão do presente contrato por motivos não imputáveis à CONTRATADA dará a esta o direito 

de conclusão e integral recebimento pelas etapas dos serviços já prestados, conforme cláusula acordada. 

6.9 - Que o presente contrato ficará automaticamente revogado caso a Contratada subcontratá-lo, a 

terceiros, sem a anuência expressa do Contratante. 

7ª CLÁUSULA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

Que, os recursos financeiros necessários à aquisição do objeto licitado deste contrato, 

deverão correr por conta da(s) dotação(es) orçamentária(s) próprias, do orçamento vigente sendo, e 

demais dotações que possam vir a ser apostiladas: 

8ª CLÁUSULA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito 

público, aplicando supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de 

direito privado. 

9ª CLÁUSULA - DA VIGÊNCIA 

 

A vigência do presente contrato será de aproximadamente 12 (doze) meses, ou 

esgotado seu quantitativo licitado, contado a partir da assinatura do termo contratual, iniciando em 

00/00/0000 e término em 00/00/0000. 

Parágrafo Primeiro – O prazo do presente contrato poderá ser prorrogado através de 

aditivos nos termos do art. 57, e art. 65 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Segundo – Em caso de reajuste, o mesmo será realizado com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA em vigor. Na hipótese de suspensão, extinção ou 

vedação do índice ora ajustado fica, desde já, eleito aquele que vier a substituí-lo oficialmente. 
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10ª CLÁUSULA - DOS CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da lei n° 8.666/93 e suas alterações e dos 

princípios gerais de direito. 

11ª CLÁUSULA – DA PUBLICIDADE 

 

Uma vez firmado, o presente contrato terá seu extrato publicado no DOU - Diário da 

Impressa Oficial da União, IOMG - Impressa Oficial do Estado de Minas Gerais, Diário Eletrônico da AMM 

- Associação dos Municípios Mineiros e no Site Oficial da Prefeitura, conforme o recurso, pela 

CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo 1° da Lei Federal n°8.666/93. 

12ª CLÁUSULA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1 - Que este contrato reger-se-á em conformidade com os termos do Edital do Processo Licitatório, 

com o qual se encontra vinculado, a proposta do Proponente Vencedor, a Lei Federal nº 8.666/93 e 

demais disposições legais aplicáveis à espécie. 

12.2 - Que a Contratada se obriga a manter, durante toda a execução deste contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação.  

12.3 - As partes Contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato, perante o 

Foro da Comarca de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais, não obstante qualquer mudança de 

domicílio da Contratada, que, em razão disso é obrigada a manter um representante legal com plenos 

poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.    

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 

(duas) vias, de igual forma e teor, que depois de lido a achado conforme, assinam-no, na presença de 

duas testemunhas. 

 

Local / Data. 
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TESTEMUNHAS: 


