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Pedreira (SP), 04 de abril de 2019. 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2019 
 

PROCESSO Nº. 73/2019 
 
Referente: registro de preços para fornecimento parcelado de materiais hospitalares correlatos, 
para reposição do estoque do almoxarifado da farmácia desta Fundação. 
 
1 – PREÂMBULO 
 
1.1. A FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA - FUNBEPE, através do Depto. de Licitações, situado 
na Rua Henriqueta Rondello Canesso, 161 – Vila Canesso, na cidade de Pedreira, Estado de São 
Paulo, torna público que se acha aberto o presente PREGÃO PRESENCIAL, sob o n°. 04/2019, tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal 
n°. 8.666/1993, e suas alterações e Lei Federal nº. 10.520/2002. 
 
1.2. A Sessão Pública do Pregão Presencial se iniciará às 09:00 do dia 22/04/2019, na sede 
desta Fundação, situada na Rua Henriqueta Rondello Canesso, 161, Vila Canesso, Pedreira-SP, 
onde serão recebidos os envelopes 01 – PROPOSTA COMERCIAL, 02 – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, os documentos para o(a) representante do(a) licitante se credenciar e a 
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 
 
1.3. O pregão continuará às 09:00 do dia 23/04/2019, e caso não termine nessa data, continuará 
no mesmo horário no dia 24/04/2019, onde provavelmente se encerrará, e caso não se encerre, 
será combinada nova data e horário entre o(a) Pregoeiro(a) e a(s) licitante(s), prevalecendo a 
data que a maioria escolher. 
 
1.3.1. No caso de haver muitos licitantes, a critério do(a) Pregoeiro(a), a sessão poderá ser 
suspensa para conferência das propostas e lançamento dos preços no software de 
processamento do pregão, sendo os representantes dispensados, e a sessão pública será 
retomada no primeiro dia citado no subitem 1.3., dando-se início às etapas posteriores. 
 
1.3.1.1.  Todos os atos praticados e decisões tomadas pelo(a) Pregoeiro(a) durante a suspensão, 
referentes à conferência das propostas, serão comunicados aos licitantes na retomada da 
sessão, sendo assegurada a manifestação dos representantes quanto a tais atos e decisões.  
 
1.4. Integram este Edital, independentemente de transcrições, os seguintes anexos: 
 
I – Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho (página 13);  
II – Termo de Credenciamento (página 14); 
III – Modelo de Declaração de Habilitação (página 15); 
IV – Minuta da Ata de Registro de Preços (página 16); 
V - Termo de Ciência e de Notificação (página 61); 
VI – Quantidades, descrições e valores orçados dos itens (página 63);  
VII – Planilha Orçamentária (Modelo Proposta) (página 96). 
 
1.5. Os Anexos II (Termo de Credenciamento) e III (Declaração), deverão ser apresentados fora 
dos envelopes e vir assinados pelo(a) representante legal da proponente, comprovando 
documentalmente que a pessoa que está assinando os Anexos é o(a) representante legal da 
proponente, sendo que caso não seja comprovado, o Termo de Credenciamento e a 
Declaração não serão aceitos; 
 
1.5.1. Deverá ser apresentado também um documento de identificação da pessoa que está 
representando a Pessoa Jurídica na sessão do pregão presencial (ex. R.G., Carteira de 
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Habilitação, ou outro documento equivalente). 
1.6. NO CASO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE QUE OPTAR PELA FRUIÇÃO DOS 
BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06: 
 
1.6.1. Esta Fundação aplicará o disposto nos artigos 42/45 da Lei Complementar nº. 123, de 14 
de Dezembro de 2006. As licitantes que se enquadrarem no âmbito de aplicação desta lei 
deverão apresentar, no momento do credenciamento, declaração informando que desejam 
fazer uso dos benefícios da Lei 123/2006, além de algum dos seguintes documentos, para fins de 
comprovação de enquadramento:  
 
1.6.1.1. 1 - Documento que comprove que a empresa licitante fez opção pelo Regime Tributário 
Diferenciado do “Simples Nacional”, e que sua situação está “ATIVA”, com data de emissão não 
superior a 30 (trinta) dias da data da sessão; 2 - comprovante de inscrição estadual no qual 
conste o enquadramento como ME ou EPP, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias 
da data da sessão; 3 - certidão simplificada da Junta Comercial do Estado na qual conste o 
enquadramento, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da data da sessão; ou 4 - 
Declaração da Junta Comercial do Estado, onde conste o enquadramento, emitida no 
exercício corrente. Com exceção do último, todos esses documentos podem ser emitidos pela 
internet; 
 
1.6.1.2. A pessoa jurídica licitante que não venha a atender o disposto no subitem 1.6.1.1., não 
terá o benefício da Lei Complementar Federal nº 123/06 aplicada a seu favor.  
 
2 – OBJETO 
 
2.1. O objeto deste Edital é o registro de preços para fornecimento parcelado de materiais 
hospitalares correlatos, para reposição do estoque do almoxarifado da farmácia desta 
Fundação, de acordo com o Anexo VI, onde constam as quantidades e descrições de cada 
item que compõe o objeto. 
 
2.2. As quantidades constantes no Anexo VI são estimativas de consumo, previstas para serem 
consumidas no período de 12 (doze) meses, não estando esta FUNDAÇÃO obrigada à aquisição, 
podendo não consumir, ou consumir a menos do que foi previsto. 
 
2.3. Fica observado que expirado o prazo de fornecimento, as partes não terão mais nenhuma 
obrigação uma com a outra, inclusive de consumir as quantidades estimadas no Anexo VI. 
 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar da licitação pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiras em 
funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado, sendo vedada à 
participação de: 
 
3.1.1. Consórcios; 
 
3.1.2. Pessoas Jurídicas declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da 
Administração direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
 
3.1.3. Pessoas Jurídicas impedidas de licitar ou contratar com a Fundação Beneficente de 
Pedreira - FUNBEPE; 
 
3.1.4. Pessoas Jurídicas com falência decretada ou concordatária; 
 
3.1.5. Pessoas Jurídicas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de 
Pedreira ou funcionário da Fundação Beneficente de Pedreira. 
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4 – CREDENCIAMENTO 
 
4.1. No dia, hora e local estipulado no preâmbulo, os participantes deverão estar representados 
por agentes credenciados, com poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos 
os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases do 
processo licitatório. 
 
4.2. O credenciamento far-se-á através do preenchimento do Anexo II, ou por procuração 
pública ou particular, em original ou cópia autenticada, devendo obrigatoriamente apresentar 
os dados constantes do Anexo II. 
 
4.3. Sendo o(a) representante sócio(a) dirigente da licitante, deverá apresentar cópia 
autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos os seus 
poderes. 
 
4.4. O documento de credenciamento deverá ser entregue juntamente com a respectiva 
cédula de identidade ou documento equivalente. Em separado, será entregue os envelopes 
“PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTAÇÕES – HABILITAÇÃO”. 
 
4.5. O fato da não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 
desclassificação ou inabilitação da licitante. Neste caso, o(a) representante ficará apenas 
impedido(a) de se manifestar e responder pela licitante durante os trabalhos. 
 
4.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma Pessoa Jurídica. 
 
4.7. Os documentos de credenciamento serão retidos pelo(a) Pregoeiro(a) e juntados ao 
Processo. 
 
4.8. Se a licitante apresentar novo representante nos outros dias da sessão, e não sendo este 
enquadrado na hipótese do subitem 4.3., o mesmo deverá apresentar nova documentação, nos 
termos do subitem 4.2.  
 
5 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
5.1. Os Envelopes nº. 01 (Proposta Comercial) e nº. 02 (Documentações – Habilitação), deverão 
ser apresentados separadamente, em envelopes devidamente fechados e indevassáveis, 
contendo preferencialmente os seguintes dizeres na parte externa: 
 
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL e ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTAÇÕES – HABILITAÇÃO 
 
INTERESSADO: FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA - FUNBEPE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2019 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE: 
CNPJ: 
TELEFONE: 
 
5.2. A ausência dos dizeres na parte externa dos envelopes não constituirá motivo para 
desclassificação da licitante, que poderá regularizá-los no ato da entrega. 
 
6 - CONTEÚDO DOS ENVELOPES 
 
6.1. O Envelope “01” – PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter a Proposta da licitante, de acordo 
com o disposto no Item 7. 
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6.2. O Envelope “02” – DOCUMENTAÇÕES – HABILITAÇÃO, deverá conter as documentações de 
que trata o Item 8. 
 
7. ENVELOPE “01” – PROPOSTA COMERCIAL: 
 
7.1. O Envelope Proposta Comercial deverá conter: 
 
7.1.1. A Fundação Beneficente de Pedreira disponibilizará a Planilha Orçamentária – Modelo de 
Proposta (Anexo VII) em arquivo de Word, onde estarão bloqueados, para não ser feita nenhuma 
alteração, o número do item, a quantidade, unidade e descrição, devendo a licitante 
acrescentar apenas o número de registro do produto, a marca e o valor unitário (digitados ou 
datilografados), com no máximo 02 (duas) casas decimais, além da razão social, endereço 
completo, CNPJ, local e data; 
 
7.1.1.1. A Planilha Orçamentária – Modelo de Proposta deverá vir devidamente assinada em seu 
final e rubricada nas demais folhas pelo(a) representante legal da licitante; 
 
7.1.1.2. Caso a licitante não opte por cotar sobre o modelo de proposta disponibilizado, sua 
proposta deverá conter os mesmos dados. 
 
7.1.2. A proposta de preços deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 
7.1.3. Fica observado que as licitantes ficam desobrigadas a cotarem todos os itens descritos no 
Anexo VI do Edital, pois o julgamento é o menor preço para fornecimento de cada item. 
 
7.2. O critério de julgamento das propostas de preços será o de MENOR PREÇO PARA O 
FORNECIMENTO DE CADA ITEM DESCRITO NO ANEXO VI DO EDITAL, satisfeitos todos os termos 
estabelecidos neste ato convocatório. 
 
7.3. Serão desclassificadas as propostas de preços: 
 
7.3.1. Que não atenderem as exigências do Edital e seus anexos ou a Legislação aplicável; 
 
7.3.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento; 
 
7.3.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 
estabelecidas neste Edital. 
 
7.4. DO NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO: 
 
7.4.1. A licitante deverá informar em sua proposta o número de registro do correlato na 
ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, pois tal número será utilizado para consulta da regularidade do 
registro, conforme detalhado no item 18.2 deste edital. 
 
7.4.2. Se o produto for isento ou não possuir registro, a licitante poderá deixar o campo em 
branco, todavia, no momento da consulta dos registros, esta Fundação fará pesquisa a fim de 
averiguar se o produto é de fato isento, e caso não seja, será exigido da empresa tal 
informação, conforme detalhado no item 18.2. deste edital. 
 
8 - ENVELOPE “02” – DOCUMENTAÇÕES – HABILITAÇÃO:  
 
8.1. Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos relacionados abaixo: 
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8.1.1. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
 
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 
 
c) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir. 
 
d) Os documentos relacionados neste item não precisarão constar no Envelope nº 2 – 
Habilitação se já tiverem sido apresentados para o credenciamento. 
 
8.1.2. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista: 
  
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
 
b.) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame; 
 
c.) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou 
sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes 
certidões: 
 
c.1.) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as Contribuições Sociais) e à Dívida Ativa da 
União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;  
 
c.2.) Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 
expedida pela Secretaria da Fazenda ou Procuradoria Geral do Estado; 
 
c.3.) Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, referente a taxa de licença de 
funcionamento; 
 
d.) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio 
da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
e.) as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, consoante dispõe o art. 43, da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006. No caso de apresentar alguma restrição, sua regularização deverá se dar no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a(s) 
microempresa(s) ou a(s) empresa(s) de pequeno porte for(em) declarada(s) vencedora(s), ou 
seja, somente para efeito da assinatura da Ata. Fica observado que, este prazo poderá ser 
prorrogado por igual período em havendo motivo devidamente justificado e aceito pelo(a) 
Pregoeiro(a), nos termos do §1° do art. 43, do mesmo dispositivo legal. 
 
f.) em não havendo regularização consoante previsão na alínea “e”, implicará em decadência 
do direito ao registro, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para assinatura da Ata ou revogar a 
licitação nos termos do art. 43, § 2°, da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2.006. 
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g.) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com 
Efeitos de Negativa.  
 
8.1.3. Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho:  
 
Apresentar a declaração exigida no Anexo I, que deverá vir assinada pelo(a) representante 
legal da proponente. 
 
8.1.4. Documentação técnica (apresentação facultativa nesse momento): 
 
Visando a celeridade do processo, a licitante, caso queira, poderá apresentar dentro do 
envelope 02 os documentos exigidos nos subitens 18.1.1. e 18.1.2., sendo que caso não os 
apresente, os mesmos serão exigidos posteriormente, conforme subitem 18.1. 
 
8.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão 
da imprensa oficial ou por servidor desta Fundação na própria sessão.  
 
8.3. É vedada a mesclagem de documentos de regularidade fiscal e trabalhista de 
estabelecimentos diversos, exceto prova de regularidade para com a Fazenda Federal, para 
com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) e para com a Justiça do Trabalho;  
 
8.4. As documentações que não apresentarem prazo de validade, serão consideradas válidas 
com data de emissão de até 03 (três) meses, antecedentes da data marcada para a abertura 
dos envelopes de nº 01 – proposta comercial.  
 
9 - DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 
 
9.1. No dia, hora e local, designados no Edital, o(a) Pregoeiro(a) fará o recebimento dos 
envelopes 01 – PROPOSTA COMERCIAL, 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os documentos para 
o(a) representante do(a) licitante se credenciar e a declaração dando ciência de que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação. 
 
9.2. Em sessão pública no dia, hora e local descritos no preâmbulo deste, o interessado ou 
representante legal procederá ao credenciamento nos termos do item 4. deste Edital, e o(a) 
Pregoeiro(a) procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, 
ordenando-as em ordem crescente de valores.  
 
9.3. Em seguida identificará as propostas de menor preço por item, cujo conteúdo atenda as 
especificações do Edital. 
 
9.4. As propostas com valores superiores em até 10% (dez por cento) da proposta de menor 
preço por item serão desclassificadas. 
 
9.5. Não havendo no mínimo, 03 (três) propostas válidas nos termos dos subitens 9.3. e 9.4. serão 
selecionadas até 03 (três) melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos 
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
 
9.6. Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos os 
proponentes com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais. 
9.7. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados de 
forma sucessiva, inferiores à proposta de menor preço por item. 
 
9.8. O(A) Pregoeiro(a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, 
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a apresentarem lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor. Em igualdade de condições, persistindo o empate, a 
classificação far-se-á obrigatoriamente por sorteio. 
 
9.9. O Intervalo entre lances será de no mínimo 0,50% de desconto sobre o menor lance anterior, 
observando que os preços serão sempre com no máximo 02 (duas) casas decimais. 
 
9.10. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a) Pregoeiro(a), os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
9.11. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, 
quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará a exclusão do licitante da etapa de lances 
verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação 
das propostas. 
 
9.12. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço por item;  
 
9.12.1. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será 
efetuada por sorteio, na mesma sessão. 
 
9.13. Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, caberá 
ao(a) Pregoeiro(a) verificar a aceitabilidade dos preços ofertados. 
 
9.14. Declarada encerrada a etapa de lances e classificadas as ofertas na ordem crescente de 
valor, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do preço da(s) primeira(s) classificada(s), 
decidindo motivadamente a respeito; 
 
9.15. Considerada aceitável a proposta de menor preço por item, obedecidas às exigências 
fixadas no Edital, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor, 
para confirmação das suas condições habilitatórias. 
 
9.16. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no Edital, o(s) 
proponente(s) será(ão) declarado(s) vencedor(es). 
 
9.17. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta 
subsequente, verificando a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor. 
 
9.18. Nas situações previstas nos subitens 9.12, 9.13, 9.14, e 9.17, o(a) Pregoeiro(a) poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
9.19. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame, e 
rubrica dos participantes e da equipe do Pregão. 
 
9.20. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro 
em ata da síntese das suas razões, quando então, dependendo do resultado da consulta, a 
licitação seguirá um dos destinos constantes do item 10. 
 
9.21. O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo. 
 
9.22. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
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9.23. A falta de manifestação motivada do licitante na sessão importará a decadência do 
direito de recurso. 
 
9.24. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas 
as fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos 
representantes credenciados, ficarão sob a guarda do(a) Pregoeiro(a), sendo exibidos aos 
licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para 
prosseguimento dos trabalhos.  
 
9.25. Observação: 
 
9.25.1. Havendo propostas de microempresas ou empresas de pequeno porte, com intervalos 
iguais ou inferiores a 05% (cinco por cento) da licitante originalmente melhor classificada no 
certame, serão consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de 
classificação, nos termos do art. 44, § 1°, da Lei Complementar nº. 23, de 14 de dezembro de 
2006. 
 
9.25.2. Não sendo exercido o direito de preferência nos termos do subitem 9.25.1. no prazo de 05 
(cinco) minutos, com a apresentação de proposta inferior, ocorrerá à preclusão e o registro da 
proposta mais bem classificada. 
 
9.25.3. O instituto da preferência da microempresa ou empresa de pequeno porte prevista no 
subitem 9.25.1., somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada 
por uma delas. 
 
10 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1. Caso não haja recurso, o(a) Pregoeiro(a), na própria sessão pública, adjudicará o objeto 
do certame ao(s) licitante(s) vencedor(es), encaminhando o processo para homologação 
pelo(a) Superintendente e pelo(a) Presidente. 
 
10.2. Caso haja recurso, os interessados poderão juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias, 
contados do dia útil subsequente à realização do Pregão, ficando os demais licitantes desde 
logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr 
no dia útil subsequente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos. 
 
10.2.1. Os memoriais e contra-razões de que trata o subitem anterior, se apresentados, serão 
disponibilizados para consulta no site desta Fundação: www.funbepe.org.br, link “licitações”, 
junto ao pregão correspondente, devendo os interessados consultar o site ao final de cada 
prazo descrito no subitem anterior para ciência;  
 
10.2.2. Nessa hipótese, o(a) Superintendente e o(a) Presidente decidirão os recursos, 
adjudicarão o objeto do Pregão ao(s) licitante(s) vencedor(es) e, constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, homologarão o procedimento licitatório. 
 
10.3. O resultado final do Pregão será divulgado no Diário Oficial do Município de Pedreira-SP – 
DOM-PEDREIRA e no site desta Fundação (www.funbepe.org.br). 
 
11 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DOS PREÇOS 
 
11.1. Homologada a licitação, o(s) adjudicatário(s) assinará(ão) a Ata de registro de Preços que 
compõe o Anexo IV, constando a forma de fornecimento, as condições e forma de 
pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e as demais obrigações das partes, 
fazendo a mesma parte integrante deste Edital. 
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11.2. Quando o adjudicatário convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar a Ata e/ou o Termo de Ciência e de 
Notificação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação de cada item, 
e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto 
nos subitens 9.17. e 9.18. do presente edital. 
 
11.3. A assinatura da Ata não gera obrigação de consumo dos itens, podendo esta Fundação 
não consumir ou consumir abaixo do que foi previsto no Anexo IV. 
 
11.4. A(S) LICITANTE(S) terá(ão) 05 (cinco) dias úteis para assinar a(s) Ata(s) e o(s) Termo(s) de 
Ciência e de Notificação (anexo V), começando a correr este prazo a partir do dia útil 
subsequente a comunicação via e-mail ou pessoal à proponente, observando que tal 
comunicação se dará quando findados os procedimentos de análise da documentação citada 
no item 20. 
 
12 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Conforme cláusula 04 da minuta da Ata de Registro de Preços (anexo IV deste edital). 
 
13 – PENALIDADES 
 
13.1. A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em assinar a Ata de Registro de 
Preços, quando a proposta ainda estiver dentro do prazo de validade, ensejarão: 
 
13.1.1. Cobrança pela Fundação, por via administrativa ou judicial, de multa de 30% (trinta por 
cento) sobre o valor total que a licitante foi vencedora. 
 
13.2. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, a licitante 
poderá sofrer, cumulativamente, além de declaração de sua inidoneidade, sem prejuízo da 
comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas: 
 
13.2.1. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Fundação 
Beneficente de Pedreira - FUNBEPE, pelo prazo de 01 (um) ano, ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante esta 
Fundação; 
 
13.2.2. Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento; 
 
13.3. Na hipótese de descumprimento por parte da licitante das obrigações assumidas ou de 
infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicada, segundo a gravidade da falta 
cometida, as penalidades estabelecidas neste edital. 
 
14 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
Conforme cláusula 06 da minuta da Ata de Registro de Preços (anexo IV deste edital). 
 
15- DO PRAZO DE FORNECIMENTO 
 
Conforme cláusula 05 da minuta da Ata de Registro de Preços (anexo IV deste edital). 
 
16 – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO E REAJUSTE 
 
Conforme cláusula 07 da minuta da Ata de Registro de Preços (anexo IV deste edital). 
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17 – DA FORMA DE ADQUIRIR O EDITAL E DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE 
ESCLARECIMENTOS 
 
17.1. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 05/04/2019, 
de 2ª à 6ª feiras, exceto feriados ou pontos facultativos, das 8:00h às 17:00h, no Setor de 
Licitações desta Fundação, situado na Rua Henriqueta Rondello Canesso, nº 161, Vila Canesso, 
Pedreira-SP, que poderá ser fornecido através de CD Room ou cópia xerográfica, sem custo.  
 
17.2. Os interessados também poderão retirar o edital pelo site desta Fundação: 
www.funbepe.org.br, ou solicitá-lo por e-mail através dos endereços 
funbepe.licitacao@gmail.com ou licitacao@funbepe.org.br.  
 
17.3. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, no Depto. de Licitações, 
pelo telefone (19) 3893-2046, nos dias e horários mencionados acima. 
 
18. DA DOCUMENTAÇÃO SER APRESENTADA PELA(S) LICITANTE(S) VENCEDORA(S) DO CERTAME E 
DA CONSULTA DO REGISTRO DOS PRODUTOS E DAS AMOSTRAS: 
 
18.1. Após a homologação do certame, o Departamento de Licitações emitirá comunicado às 
licitantes, que deverão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis apresentar, caso não tenham trazido 
antes, os seguintes DOCUMENTOS: 
 
18.1.1. Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante, devendo a licença estar com 
validade em vigor na data da apresentação, caso haja validade. 
 
18.1.2. Autorização de Funcionamento da licitante, emitida pela ANVISA, devendo a autorização 
estar com validade em vigor na data da apresentação, caso haja validade. 
 
18.1.3. Para os itens 100 ao 139 (fios): Carta de credenciamento emitida pelo fabricante, 
concedendo autorização para comercialização/distribuição para a(s) licitante(s). 
 
18.1.4. Para os itens 100 ao 139 (fios): Apresentar laudo analítico que comprove a esterilidade do 
produto, de acordo com a NBR 13904/905.  
 
18.1.5. Todos os documentos relativos à regularidade fiscal descritos no subitem 8.1.2. que 
estiverem vencidos quando da apresentação para o certame, conforme prevê o art. 16 da 
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 02 outubro de 2014. Caso seja possível, o próprio 
Departamento de Licitações emitirá tais documentos; 
 
18.1.6. TODAS AS DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS, QUE NÃO FOREM EMITIDAS PELA INTERNET, 
SOMENTE SERÃO ACEITAS E CONSIDERADAS VÁLIDAS NO ORIGINAL OU POR QUALQUER 
PROCESSO DE CÓPIA AUTENTICADA POR CARTÓRIO COMPETENTE, POR PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO 
DE IMPRENSA OFICIAL OU POR SERVIDOR DESTA FUNDAÇÃO. 
 
18.2. CONSULTA DO REGISTRO DOS MEDICAMENTOS: 
 
18.2.1. Os Departamentos de Licitações e Farmácia irão consultar junto ao site da ANVISA a 
regularidade dos registros dos correlatos adjudicados pela licitante. 
 
18.2.2. A consulta será feita através do número de registro informado na proposta da licitante, 
conforme exigido no subitem 7.4. 
 
18.2.3. Quando o item não possuir número de registro informado na proposta, esta Fundação 
procederá a consulta a fim de averiguar se o produto é passível de registro, e se for, a licitante 
será notificada para que informe o número ou apresente o certificado de registro, no prazo de 
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05 (cinco) dias úteis. 
 
18.2.4. Se for constatada irregularidade no registro do produto (registro cassado, suspenso, não 
encontrado, vencido, ou qualquer outra restrição que impeça a comercialização), a licitante 
será notificada para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, proponha outro produto 
devidamente registrado, sem aumento no preço negociado no pregão. 
 
18.3. Se a licitante descumprir qualquer um dos subitens 18.1.1., 18.1.2. e 18.1.5., será aplicada 
multa pecuniária em 20% (vinte por cento) do valor total vencido no pregão, além da sanção 
prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
 
18.4. Se a licitante descumprir qualquer um dos subitens 18.1.3., 18.1.4., 18.2.3. e 18.2.4., será 
aplicada multa pecuniária de 20% (vinte por cento) do valor total vencido para o item que 
ocasionou o problema, além da sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal 10.520/02. 
 
18.5. No caso de penalidades constantes nos dois subitens acima será garantido o contraditório 
e a ampla defesa. 
 
19. DAS AMOSTRAS: 
 
19.1. No mesmo prazo disposto no subitem 18.1., deverão ser apresentadas amostras dos 
seguintes itens: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 70, 81, 
85, 87, 88, 92, 93, 97, 98, 99, 100 ao 139, 160, 161, 162, 163, 168, 169, 170, 171, 172, 176, 177, 178, 
179, 180 e 186. 
 
19.2. Se o item puder ser fracionado, sem prejuízo de sua esterilidade (no caso dos itens estéreis), 
a licitante poderá fornecer uma fração, desde que seja apresentada quantidade suficiente 
para possibilitar a análise. Caso o Departamento de Farmácia entenda que a quantidade 
apresentada de um produto não foi suficiente, a empresa será notificada para apresentar 
quantidade maior, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
19.3. Critério de análise das amostras: será feito teste através de simulação do uso rotineiro dos 
produtos, para atestar se os mesmos atendem a todas as especificações do Anexo VI, e se os 
produtos não apresentam anomalias capazes de prejudicar o desempenho. 
 
19.4. Havendo reprovação de alguma amostra, será emitido parecer devidamente 
fundamentado com o motivo da reprovação. 
 
19.5. No caso de reprovação de amostras, será garantido à licitante o contraditório e ampla 
defesa, sendo lhe assegurada a substituição da marca para uma que atenda aos requisitos. 
 
19.6. Se a licitante deixar de apresentar alguma amostra, será aplicada multa pecuniária de 20% 
(vinte por cento) do valor total vencido no item cuja amostra não foi apresentada, além da 
sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal 10.520/02. 
 
19.7. No caso de aplicação de penalidades, será garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
20. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
20.1. Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar os termos do edital no prazo estabelecido 
no art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93, onde tal impugnação deverá ser encaminhada por e-mail, 
nos endereços funbepe.licitacao@gmail.com ou licitacao@funbepe.org.br, mediante 
confirmação do recebimento, ou ser entregue no Depto. de Licitações desta Fundação; 
 
20.1.1. A petição será dirigida ao(à) Superintendente e ao(à) Presidente; 
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20.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não afetar 
a formulação da proposta; 
 
20.1.3. A resposta à impugnação será publicada no Diário Oficial do Estado – Caderno 
Empresarial, no Diário Oficial do Município de Pedreira–SP – DOM-PEDREIRA e do site desta 
Fundação (www.funbepe.org.br).  
 
20.2. A apresentação dos Envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de 
todas as condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos. 
 
20.3. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
20.4. Fica assegurado à Fundação Beneficente de Pedreira - FUNBEPE o direito de em seu 
interesse, revogar, a qualquer tempo, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando 
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
 
20.5. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
esta Fundação não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
do resultado do processo licitatório. 
 
20.6. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
20.7. O Departamento de Farmácia desta Fundação exercerá ampla fiscalização para 
verificação da correta entrega do objeto. 
 
20.8. A licitante será a única responsável pela entrega do(s) produto(s), sendo que no preço 
ofertado em sua proposta já deverá estar incluso o custo com a entrega do(s) mesmo(s). 
 
20.9. Esta Fundação só aceitará a mudança de marca(s) do(s) item(ns) com a aprovação do 
Departamento de Farmácia, desde que a qualidade do produto seja igual ou superior ao 
cotado pela licitante e o preço não seja superior ao já registrado. 
 
21. DO FORO 
 
Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca de 
Pedreira/SP, excluído qualquer outro. 
 
 
 
 

Sandra Aparecida Chiarini de Ugo 
SUPERINTENDENTE DA FUNBEPE 

 
 
 
 

Pedro Agostinho Aparecido Peron 
PRESIDENTE DA FUNBEPE   
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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019 
 

MODELO: DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 

 
 
 
 
 
Eu _______________________________ (nome completo), representante legal da pessoa jurídica 
___________________________ (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão 
Presencial nº 04/2019, da Fundação Beneficente de Pedreira - FUNBEPE, DECLARO, sob as penas 
da lei, que, a ________________________ (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação 
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal. 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________ 
Data e assinatura do(a) representante legal da pessoa jurídica 
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ANEXO II – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2019 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 

Ref: Pregão Presencial nº. 04/2019 
Processo nº. 73/2019 

 
 

A Pessoa Jurídica ________________, com sede na _____________, C.N.P.J. nº 
_______________, representada pelo(a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) ____ ,  
______________ (CARGO), portador(a) do R.G. nº ______________ e C.P.F. nº 
_______________________, para representá-la perante a Fundação Beneficente de Pedreira - 
FUNBEPE, no Pregão Presencial nº. 04/2019 (registro de preços para fornecimento parcelado de 
materiais hospitalares correlatos, para reposição do estoque do almoxarifado da farmácia desta 
Fundação), podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao 
certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 
 
 
 

__________________________________ 
(Data) 

 
___________________________________ 

NOME 
 

___________________________________ 
ASSINATURA 

 
__________________________________ 

R.G 
 

__________________________________ 
CARGO 
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ANEXO III – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2019 
 

MODELO: DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

 
 
 
Ref: Pregão Presencial nº. 04/2019 

Processo nº. 73/2019 
 
 
 
 

Eu __________________________ (nome completo), RG nº ____________, representante legal 
da ___________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ n° 
___________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a Pessoa Jurídica cumpre plenamente 
as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão 
Presencial nº 04/2019, realizado pela Fundação Beneficente de Pedreira - FUNBEPE, inexistindo 
qualquer fato impeditivo de sua participação no certame. 
 
 
 

 
 
 

________________________________________________________________ 
Data e assinatura do(a) representante legal da Pessoa Jurídica 

 
  



 

 

 

 

 

16 
Edital Pregão 04-2019 - Registro de Preços de Correlatos 

 
FUNDAÇÃO BENEFICENTE  DE  PEDREIRA – FUNBEPE 

PEDREIRA-ESTADO DE SÃO PAULO 
Rua Henriqueta Rondello Canesso, 161 –Vila Canesso – CEP 13.920-000 

Fones: (19) 3893-2046 – 3893-2171 
CNPJ 59.006.460.0001/70 – Inscrição Estadual: Isenta. 

E-MAILS: funbepe.licitacao@gmail.com, licitacao@funbepe.org.br  

 

ANEXO IV – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2019 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA - 
FUNBEPE – ORGÃO GERENCIADOR, com sede na Rua Henriqueta Rondello Canesso, 161 – Vila 
Canesso – Pedreira - SP, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 59.006.460/0001-70, neste ato 
representada pelo(a) _________________________, portador(a) da Cédula de Identidade R.G. n.º 
_________________, matriculado(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda Sob 
n.º __________________, residente e domiciliado(a) na _____________________________, e de outro 
lado, A PESSOA JURÍDICA __________________________ - EMPRESA DETENTORA DA ATA, com sede 
na ____________________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o número ________________________, 
neste ato representada pelo(a) ______________________________, portador(a) da Cédula de 
Identidade R.G. n.º ______________________, matriculado(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda sob o n.º __________________, residente e domiciliado(a) na 
__________________________, resolvem firmar a presente Ata de Registro de Preços, decorrente do 
Pregão Presencial nº. 04/2019, regido pela Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações e Lei Federal 
nº. 10.520/02, e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 

CLÁUSULA 01 
 

DO OBJETO 
 
1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem como objeto o fornecimento parcelado de 
materiais hospitalares correlatos, para reposição do estoque do almoxarifado da Farmácia desta 
Fundação, conforme quantidade(s), descrição(ões) e preço(s) que será(ão) citado(s) a seguir, 
em conformidade com o processo nº. 73/2019 – pregão presencial nº 04/2019, que integra esta 
Ata, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. 
 
1.2. DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
 

ITENS QUANTS. UNIDS. DESCRIÇÕES MARCAS 
VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 

1 125 PCT 

ABAIXADOR DE LÍNGUA - MADEIRA - Formato 
convencional com extremidades 
arredondadas, com 14cm de largura, 0,2cm 
de espessura, embalagem com dados de 
identificação e procedência. 

 R$ R$ 

2 4500 UN 
INJETOR LUER (ADAPTADOR PRN) 
ADAPTADOR PRN 

 R$ R$ 

3 130 L 

AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES -  1000 ML. - 
Embalagem foca com dados de 
identificação e procedência data de 
fabricação e tempo de validade, registro 
em órgão competente. 

 R$ R$ 

4 5000 UN 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL: 13 X 
4,5 - Calibre 4,5;corpo de aço inox 
biseltrifacetado, ponta aguçada, protetor 
de encaixe firme. Embalagem estéril com 
dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

5 1500 UN 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL: 20 X 
0,55 - Calibre 0,55;corpo de aço inox 
biseltrifacetado, ponta aguçada, protetor 
de encaixe firme. Embalagem estéril com 
dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

6 5000 UN AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL: 25 X  R$ R$ 
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ITENS QUANTS. UNIDS. DESCRIÇÕES MARCAS 
VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 
0,7 - Calibre 0,7;corpo de aço inox 
biseltrifacetado, ponta aguçada, protetor 
de encaixe firme. Embalagem estéril com 
dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização e tempo de validade. 

7 10000 UN 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL: 30 X 
0,7 - Calibre 0,7;corpo de aço inox 
biseltrifacetado, ponta aguçada, protetor 
de encaixe firme. Embalagem estéril com 
dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

8 10000 UN 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL: 30 X 
0,8 - Calibre 0,8;corpo de aço inox 
biseltrifacetado, ponta aguçada, protetor 
de encaixe firme. Embalagem estéril com 
dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

9 60000 UN 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL: 40 X 
12 - Calibre 12;corpo de aço inox 
biseltrifacetado, ponta aguçada, protetor 
de encaixe firme. Embalagem estéril com 
dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

10 25 UN 

AGULHAS PERIDURAL 18G x 3 ½ - Agulha 
descartável, do tipo bisel curvo,  para 
punção peridural Na cor rosa com diâmetro 
da agulha de 1,3mm e comprimento de 
8,9cm. Equivalente a 90x12. Embalagem 
estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e 
tempo de validade.  Embalagem cx c/ 25 
unidades. 

 R$ R$ 

11 50 UN 

AGULHAS RAQUI 22G x 3 ½ - Agulha Raqui 
descartável Spinal sem introdutor guia e com 
mandril. Embalagem estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

12 200 UN 

AGULHAS RAQUI 25G x 3 ½ - Agulha Raqui 
descartável Spinal sem introdutor guia e com 
mandril. Embalagem estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

13 100 UN 

AGULHAS RAQUI 27G x 3 ½ - Agulha Raqui 
descartável Spinal sem introdutor guia e com 
mandril. Embalagem estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

14 500 RL 

ALGODAO HIDROFILO  500 GRS. - Em manta 
fina, com camadas sobre postas formando 
uma manta com espessura uniforme entre 1 
e 1,5cm e regularmente compacto, de 
aspecto: homogêneo e macio, cor branca, 
boa absorvência, inodoro enrolado em 
papel apropriado em toda a sua extensão, 
medindo aproximadamente 22cm de 
largura. Embalagem com dados de 
identificação e procedência. 

 R$ R$ 

15 4000 UN 
ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM. - Atadura de 
algodão ortopédico, medindo 10 cm de 

 R$ R$ 
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ITENS QUANTS. UNIDS. DESCRIÇÕES MARCAS 
VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 
largura por x 1 mt de comprimento, 
confeccionado em fibra de algodão, cor 
natural, com relativa impermeabilidade 
(substância aderente em cima da superfície 
a fim de formar uma camada compacta), 
oferecendo adequada proteção à pele 
contra a umidade do gesso, distribuição 
uniforme do algodão, enrolada. Embalagem 
com dados de identificação e procedência. 

16 6000 UN 

ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM - Atadura de 
algodão ortopédico, medindo 15 cm de 
largura por x 1 mt de comprimento, 
confeccionado em fibra de algodão, cor 
natural, com relativa impermeabilidade 
(substância aderente em cima da superfície 
a fim de formar uma camada compacta), 
oferecendo adequada proteção à pele 
contra a umidade do gesso, distribuição 
uniforme do algodão, enrolada. Embalagem 
com dados de identificação e procedência. 

 R$ R$ 

17 5000 UN 

ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM. - Atadura de 
algodão ortopédico, medindo 20 cm de 
largura por x 1 mt de comprimento, 
confeccionado em fibra de algodão, cor 
natural, com relativa impermeabilidade 
(substância aderente em cima da superfície 
a fim de formar uma camada compacta), 
oferecendo adequada proteção à pele 
contra a umidade do gesso, distribuição 
uniforme do algodão, enrolada. Embalagem 
com dados de identificação e procedência. 

 R$ R$ 

18 50 UN 

ALMOTOLIA PLÁSTICA AMBAR – 250ML - 
Almotolia plástica âmbar (escura) para 
solução, confeccionada em plástico a qual 
impeça a passagem de luz em seu interior, 
capacidade de 250ml, resistente à 
desinfecção. Embalagem com dados de 
identificação e procedência. 

 R$ R$ 

19 100 UN 

ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 250ML. 
- Almotolia plástica transparente para 
solução, confeccionada em plástico a qual 
impeça a passagem de luz em seu interior, 
capacidade de 300ml, resistente à 
desinfecção. Embalagem com dados de 
identificação e procedência. 

 R$ R$ 

20 8000 UN 

ATADURA DE CREPE 10CM.4,5MT. 13 FIOS - 
Confeccionada em treze fios por cm2 de 
algodão cru ou componentes sintéticos com 
as bordas delimitadas, elasticidade 
adequada, enrolada uniformemente (em 
forma cilíndrica), isenta de defeitos. Material 
deverá medir 1,80mt em repouso. 
Embalagem com dados de identificação e 
procedência. 

 R$ R$ 

21 8000 UN 

ATADURA DE CREPE 15CM. 4,5MT. 13 FIOS - 
Confeccionada em treze fios por cm2 de 
algodão cru ou componentes sintéticos com 
as bordas delimitadas, elasticidade 
adequada, enrolada uniformemente (em 

 R$ R$ 
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ITENS QUANTS. UNIDS. DESCRIÇÕES MARCAS 
VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 
forma cilíndrica), isenta de defeitos.  Material 
deverá medir 1,80mt em repouso.   
Embalagem com dados de identificação e 
procedência. 

22 5000 UN 

ATADURA DE CREPE 20CM. 4,5MT. 13 FIOS - 
Confeccionada em treze fios por cm2 de 
algodão cru ou componentes sintéticos com 
as bordas delimitadas, elasticidade 
adequada, enrolada uniformemente (em 
forma cilíndrica), isenta de defeitos. Material 
deverá medir 1,80mt em repouso. 
Embalagem com dados de identificação e 
procedência. 

 R$ R$ 

23 2000 UN 

ATADURA GESSADA 10 CM - Atadura de 
gesso medindo10cm, de largura x 3m de 
comprimento, confeccionada em tecido / 
gaze comum / gesso / componentes 
químicos / na proporção adequada, 
permitindo o uso efetivo e boa secagem 
(tempo de 5 a 6 minutos aproximadamente), 
enrolado de forma contínua. Embalagem 
individual com dados de identificação e 
procedência. 

 R$ R$ 

24 2000 UN 

ATADURA GESSADA 15 CM - Atadura de 
gesso medindo15cm, de largura x 3m de 
comprimento, confeccionada em tecido / 
gaze comum / gesso / componentes 
químicos / na proporção adequada, 
permitindo o uso efetivo e boa secagem 
(tempo de 5 a 6 minutos aproximadamente), 
enrolado de forma contínua. Embalagem 
individual com dados de identificação e 
procedência. 

 R$ R$ 

25 1000 UN 

ATADURA GESSADA 20CM - Atadura de 
gesso medindo20cm, de largura x 3m de 
comprimento, confeccionada em tecido / 
gaze comum / gesso / componentes 
químicos / na proporção adequada, 
permitindo o uso efetivo e boa secagem 
(tempo de 5 a 6 minutos aproximadamente), 
enrolado de forma contínua. Embalagem 
individual com dados de identificação e 
procedência. 

 R$ R$ 

26 200 UN 

ATADURA GESSADA 6 CM - Atadura de gesso 
medindo6cm, de largura x 3m de 
comprimento, confeccionada em tecido / 
gaze comum / gesso / componentes 
químicos / na proporção adequada, 
permitindo o uso efetivo e boa secagem 
(tempo de 5 a 6 minutos aproximadamente), 
enrolado de forma contínua. Embalagem 
individual com dados de identificação e 
procedência. 

 R$ R$ 

27 2000 UN 

AVENTAIS DESCARTÁVEIS - Avental 
descartável com manga longa, 
confeccionado em prolipropileno cor 
branco gramatura 30 gramas medida 
aproximada 1,10mt de comprimento por 
1,40mts de largura. 

 R$ R$ 
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ITENS QUANTS. UNIDS. DESCRIÇÕES MARCAS 
VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 

28 10 RL 

BOBINA TUBULAR 08 x 100 - Papel grau 
cirúrgico 08 cm x 100 m- polpa de celulose, 
isento de furos, rasgos, rugas, manchas, 
substâncias tóxicas, corantes, odores 
quando úmido ou seco, que não solte fibras 
ou felpas durante o uso, gramatura de 60 a 
80 g/m2 e porosidade controlada (NBR SERIE 
14990-9), com indicador químico para 
esterilização impresso no filme, com laudo 
que comprove eficiência de barreira 
bacteriana de filtração acima de 95%.(BEF). 
Emitido por laboratório competente, 
apresentar certificado de BPF (RDC Nº 59) e 
certificado por laboratório competente de 
atoxidade da tinta impressa na embalagem. 

 R$ R$ 

29 10 RL 

BOBINA TUBULAR 10 x 100 - Papel grau 
cirúrgico 10 cm x 100 m- polpa de celulose, 
isento de furos, rasgos, rugas, manchas, 
substâncias tóxicas, corantes, odores 
quando úmido ou seco, que não solte fibras 
ou felpas durante o uso, gramatura de 60 a 
80 g/m2 e porosidade controlada (NBR SERIE 
14990-9), com indicador químico para 
esterilização impresso no filme, com laudo 
que comprove eficiência de barreira 
bacteriana de filtração acima de 95%.(BEF). 
Emitido por laboratório competente, 
apresentar certificado de BPF (RDC Nº 59) e 
certificado por laboratório competente de 
atoxidade da tinta impressa na embalagem. 

 R$ R$ 

30 5 RL 

BOBINA TUBULAR 15 x 100 - Papel grau 
cirúrgico 15 cm x 100 m- polpa de celulose, 
isento de furos, rasgos, rugas, manchas, 
substâncias tóxicas, corantes, odores 
quando úmido ou seco, que não solte fibras 
ou felpas durante o uso, gramatura de 60 a 
80 g/m2 e porosidade controlada (NBR SERIE 
14990-9), com indicador químico para 
esterilização impresso no filme, com laudo 
que comprove eficiência de barreira 
bacteriana de filtração acima de 95%.(BEF). 
Emitido por laboratório competente, 
apresentar certificado de BPF (RDC Nº 59) e 
certificado por laboratório competente de 
atoxidade da tinta impressa na embalagem. 

 R$ R$ 

31 15 RL 

BOBINA TUBULAR 25 x 100 - Papel grau 
cirúrgico 25 cm x 100 m- polpa de celulose, 
isento de furos, rasgos, rugas, manchas, 
substâncias tóxicas, corantes, odores 
quando úmido ou seco, que não solte fibras 
ou felpas durante o uso, gramatura de 60 a 
80 g/m2 e porosidade controlada (NBR SERIE 
14990-9), com indicador químico para 
esterilização impresso no filme, com laudo 
que comprove eficiência de barreira 
bacteriana de filtração acima de 95%.(BEF). 
Emitido por laboratório competente, 
apresentar certificado de BPF (RDC Nº 59) e 
certificado por laboratório competente de 
atoxidade da tinta impressa na embalagem. 

 R$ R$ 
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ITENS QUANTS. UNIDS. DESCRIÇÕES MARCAS 
VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 

32 12 RL 

BOBINA TUBULAR 30 x 100 - Papel grau 
cirúrgico 30 cm x 100m- polpa de celulose, 
isento de furos, rasgos, rugas, manchas, 
substâncias tóxicas, corantes, odores 
quando úmido ou seco, que não solte fibras 
ou felpas durante o uso, gramatura de 60 a 
80 g/m2 e porosidade controlada (NBR SERIE 
14990-9), com indicador químico para 
esterilização impresso no filme, com laudo 
que comprove eficiência de barreira 
bacteriana de filtração acima de 95%.(BEF). 
Emitido por laboratório competente, 
apresentar certificado de BPF (RDC Nº 59) e 
certificado por laboratório competente de 
atoxidade da tinta impressa na embalagem. 

 R$ R$ 

33 100 UN 

BOLSA P/ COLOSTOMIA DESC. - Bolsa 
fechada para estoma intestinal 
confeccionada em material plástico macio, 
transparente, atóxico hipoalergênico, com 
barreira de resina sintética, 3ª geração, 
recortável de 35mm diâmetro, filtro antiodor 
e tela protetora. 

 R$ R$ 

34 400 FLS 

BOWIE-DICK Teste de eficiência da bomba 
de vácuo de autoclaves, constituído por 2 
folhas de teste impressa com indicador 
químico sensível ao vapor,com camadas de 
folhas de material poroso. A folha de teste 
principal tem um indicador químico impresso 
em padrão diagonal em cor amarela clara, 
que vai apresentar mudança de coloração 
uniforme, dentro do aspecto de cores entre 
o marrom escuro e o preto. O pacote-teste 
contém uma folha de alerta, com indicador 
químico que muda da cor amarela para os 
aspectos de cores compreendidas entre 
marrom escuro e a cor preta, quando 
detectado falha na bomba. Na embalagem 
deverão estar impressos dados do 
fabricante, procedência, lote, fabricação e 
validade. 

 R$ R$ 

35 2 GL 

CAL SODADA 4,3KG - Cal sodada 
absorvente de (Co2) de cal hidratado em 
pequenas quantidades de hidróxido de 
sódio e mesclado com método especial de 
porosidade. Embalagem com no mínimo 
4.300 GR 

 R$ R$ 

36 100 PCT 

CAMPO OPERATORIO 25 X 23 - Campo 
operatório cirúrgico (toalha em tela de 
algodão especial não estéril dotada de 
cadarço em folha de alça para uso em 
procedimento médicos cirúrgicos 
confeccionado com quatro camadas em 
tecido macio e neutro altamente 
absorvente com fio radiopaco medindo 
23x25cm embalado em pacote com 50 
unidades 

 R$ R$ 

37 400 PCT 

CAMPO OPERATORIO 45 X 50 - Campo 
operatório cirúrgico (toalha em tela de 
algodão especial não estéril dotada de 
cadarço em folha de alça para uso em 

 R$ R$ 
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ITENS QUANTS. UNIDS. DESCRIÇÕES MARCAS 
VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 
procedimento médicos cirúrgicos 
confeccionado com quatro camadas e 35 
gramas em tecido macio e neutro 
altamente absorvente  medindo 45x50 cm 
embalado em pacote com 50 unidades. 

38 2 UN 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL 
Nº 7,0 - Cânula de traqueostomia em PVC, 
com balão, confeccionado em material 
atóxico, flexível, transparente, composta por 
cânula externa com balão, tampa de 
vedação, linha radiopaca, asas para 
fixação com impressão do número em local 
visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta 
arredondada e com fácil manuseio. 
Embalagem estéril, com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e prazo de validade. 

 R$ R$ 

39 2 UN 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL 
Nº 7,5 - Cânula de traqueostomia em PVC, 
com balão, confeccionado em material 
atóxico, flexível, transparente, composta por 
cânula externa com balão, tampa de 
vedação, linha radiopaca, asas para 
fixação com impressão do número em local 
visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta 
arredondada e com fácil manuseio. 
Embalagem estéril, com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e prazo de validade. 

 R$ R$ 

40 2 UN 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL 
Nº 8,0 - Cânula de traqueostomia em PVC, 
com balão, confeccionado em material 
atóxico, flexível, transparente, composta por 
cânula externa com balão, tampa de 
vedação, linha radiopaca, asas para 
fixação com impressão do número em local 
visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta 
arredondada e com fácil manuseio. 
Embalagem estéril, com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e prazo de validade. 

 R$ R$ 

41 2 UN 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL 
Nº 8,5 - Cânula de traqueostomia em PVC, 
com balão, confeccionado em material 
atóxico, flexível, transparente, composta por 
cânula externa com balão, tampa de 
vedação, linha radiopaca, asas para 
fixação com impressão do número em local 
visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta 
arredondada e com fácil manuseio. 
Embalagem estéril, com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e prazo de validade. 

 R$ R$ 

42 2 UN 
CANULA GUEDEL N.01. Cânula de Guedel n. 
º 1 , confeccionado em material atóxico, 
flexibilidade e curvatura adequadas, orifício 

 R$ R$ 
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VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 
central que garanta ventilação, borda de 
segurança, resistente a desinfecção. 
Embalagem com dados de identificação e 
procedência 

43 3 UN 

CANULA GUEDEL N.02. Cânula de Guedel n. 
º 2, confeccionado em material atóxico, 
flexibilidade e curvatura adequadas, orifício 
central que garanta ventilação, borda de 
segurança, resistente a desinfecção. 
Embalagem com dados de identificação e 
procedência 

 R$ R$ 

44 2 UN 

CANULA GUEDEL N. 03. Cânula de Guedel n. 
º 3, confeccionado em material atóxico, 
flexibilidade e curvatura adequadas, orifício 
central que garanta ventilação, borda de 
segurança, resistente a desinfecção. 
Embalagem com dados de identificação e 
procedência 

 R$ R$ 

45 2 UN 

CANULA GUEDEL N. 04. Cânula de Guedel n. 
º 4 confeccionado em material atóxico, 
flexibilidade e curvatura adequadas, orifício 
central que garanta ventilação, borda de 
segurança, resistente a desinfecção. 
Embalagem com dados de identificação e 
procedência 

 R$ R$ 

46 2 UN 

CANULA GUEDEL N. 05. Cânula de Guedel n. 
º 5, confeccionado em material atóxico, 
flexibilidade e curvatura adequadas, orifício 
central que garanta ventilação, borda de 
segurança, resistente a desinfecção. 
Embalagem com dados de identificação e 
procedência 

 R$ R$ 

47 2 UN 

CANULA GUEDEL N. 06. Cânula de Guedel n. 
º 6, confeccionado em material atóxico, 
flexibilidade e curvatura adequadas, orifício 
central que garanta ventilação, borda de 
segurança, resistente a desinfecção. 
Embalagem com dados de identificação e 
procedência. 

 R$ R$ 

48 2 UN 

CANULA GUEDEL N. 07. Cânula de Guedel n. 
º 7, confeccionado em material atóxico, 
flexibilidade e curvatura adequadas, orifício 
central que garanta ventilação, borda de 
segurança, resistente a desinfecção. 
Embalagem com dados de identificação e 
procedência. 

 R$ R$ 

49 5 PT 

CARVÃO ATIVADO – PÓ POTE DE 250G - 
Origem vegetal, fontes renováveis de 
matérias- primas. Embalagem com dados de 
identificação, procedência, data de 
fabricação e validade. 

 R$ R$ 

50 200 UN 

CATETER INTRAVENOSO 14G.Dispositivo 
intravenoso com cateter externo 
confeccionado em teflon radiopaco, 
flexível, atóxico, calibre 14, com câmera de 
refluxo sanguíneo (mandril), agulha com 
bisel trifacetado. Embalagem individual 
estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e 

 R$ R$ 
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TOTAIS 
prazo de validade. 

51 200 UN 

CATETER INTRAVENOSO 16G.Dispositivo 
intravenoso com cateter externo 
confeccionado em teflon radiopaco, 
flexível, atóxico, calibre 16, com câmera de 
refluxo sanguíneo (mandril), agulha com 
bisel trifacetado. Embalagem individual 
estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e 
prazo de validade. 

 R$ R$ 

52 2400 UN 

CATETER INTRAVENOSO 18G. Dispositivo 
intravenoso com cateter externo 
confeccionado em teflon radiopaco, 
flexível, atóxico, calibre 18, com câmera de 
refluxo sanguíneo (mandril), agulha com 
bisel trifacetado. Embalagem individual 
estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e 
prazo de validade. 

 R$ R$ 

53 5000 UN 

CATETER INTRAVENOSO 20G. Dispositivo 
intravenoso com cateter externo 
confeccionado em teflon radiopaco, 
flexível, atóxico, calibre 20, com câmera de 
refluxo sanguíneo (mandril), agulha com 
bisel trifacetado. Embalagem individual 
estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e 
prazo de validade. 

 R$ R$ 

54 21000 UN 

CATETER INTRAVENOSO 22G. Dispositivo 
intravenoso com cateter externo 
confeccionado em teflon radiopaco, 
flexível, atóxico, calibre 22, com câmera de 
refluxo sanguíneo (mandril), agulha com 
bisel trifacetado. Embalagem individual 
estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e 
prazo de validade. 

 R$ R$ 

55 6000 UN 

CATETER INTRAVENOSO Nº 24G  24G X 0,56”  
0.7 X 14mm (R.N) Dispositivo de segurança 
do tipo por fora da agulha, agulha 
siliconizada com bisel triangulado 
trifacetado, cateter em biomaterial vialon 
que reduz a ocorrência de flebite, protetor 
de agulha, formato anatômico, conector 
luer lok, translúcido, com ranhuras para 
fixação, câmara de refluxo em cristal, 
permite segura conexão ao 
equipo.Dispositivo de segurança acionado 
pelo usuário (técnica ativa), com reencape 
instantâneo e total da agulha, proteção de 
todo comprimento da agulha, evitando o 
contato com o sangue pós-punção .A 
empresa deverá fornecer treinamento 
necessário de acordo com a NR 32 e 
portaria 1748. 

 R$ R$ 

56 10000 UN 

CATETER INTRAVENOSO 24G. Dispositivo 
intravenoso com cateter externo 
confeccionado em teflon radiopaco, 
flexível, atóxico, calibre 24, com câmera de 

 R$ R$ 
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VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 
refluxo sanguíneo (mandril), agulha com 
bisel trifacetado. Embalagem individual 
estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e 
prazo de validade. 

57 3000 UN 

CATETER P/OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO - 
Cateter nasal tipo óculos, para 
administração de oxigênio, flexível, 
anatômico com sistema de fixação que não 
cause desconforto ao paciente. Embalagem 
individual estéril, com dados de 
identificação, procedência, data, tipo de 
esterilização e prazo de validade. 

 R$ R$ 

58 50 UN 

CLAMP UMBILICAL. Estéril acondicionado em 
envelope individual, embalagem primária 
em papel grau cirúrgico com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais 
como: tipo de esterilização, data de 
fabricação, data de validade. 

 R$ R$ 

59 1200 UN 

CLOREXIDINE 0,5% ALCOOLICO FRASCO 100 
ML.Anti-séptico a base de digluconato de 
clorexidina e clorexidina 0,5% e tensoativo 
para degermação da pele. Embalagem de 
100ml. 

 R$ R$ 

60 1500 UN 

CLOREXIDINE 2% DEGERMANTE – FRASCO 
100ML - Degermante 2% anti-séptico a base 
de digluconato de clorexidina e clorexidina 
2% e tensoativo para degermação da pele. 
Embalagem de 100ml. 

 R$ R$ 

61 320 UN 

CLOREXIDINE 2% TÓPICO – FRASCO 100ML - 
Anti-séptico a base de digluconato de 
clorexidina e clorexidina 2% e tensoativo 
para degermação da pele. Embalagem de 
100ml 

 R$ R$ 

62 1000 UN 

COBERTURA IMPERMEÁVEL DE MESA AUXILIAR 
1,20M X 2,00M - Medida 1,20 m x 2,00m; 
confeccionado em polietileno impermeável 
de alta resistência; com reforço de 3 
camadas de polipropileno (SMS). 
Duplamente embalado por SMS e papel 
Grau cirúrgico, proporcionando barreira 
microbiana e abertura asséptica. 
Confeccionado em 3 camadas de 
polipropileno. 

 R$ R$ 

63 5 UN 

COLAR CERVICAL PP. desmontável com 
abertura frontal para traqueostomia, com 
protetor de queixo acolchoado tamanho PP 
Colar cervical para órteses e próteses em 
espuma semi-rígida, densidade alta, 
revestimento de malha 100% algodão, fecho 
em velcro, com perfeito ajuste ao pescoço, 
nas medidas de 50 cm de comprimento x 
08cm de altura x 2,5cm de espessura, no 
tamanho PP (unidade). 

 R$ R$ 

64 5 UN 

COLAR CERVICAL P. desmontável com 
abertura frontal para traqueostomia, com 
protetor de queixo acolchoado tamanho P. 
Colar cervical para órteses e próteses em 
espuma semi-rígida, densidade alta, 

 R$ R$ 
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TOTAIS 
revestimento de malha 100% algodão, fecho 
em velcro, com perfeito ajuste ao pescoço, 
nas medidas de 50 cm de comprimento x 
08cm de altura x 2,5cm de espessura, no 
tamanho P (unidade). 

65 5 UN 

COLAR CERVICAL M. desmontável com 
abertura frontal para traqueostomia, com 
protetor de queixo acolchoado tamanho M. 
Colar cervical para órteses e próteses em 
espuma semi-rígida, densidade alta, 
revestimento de malha 100% algodão, fecho 
em velcro, com perfeito ajuste ao pescoço, 
nas medidas de 50 cm de comprimento x 
08cm de altura x 2,5cm de espessura, no 
tamanho M (unidade). 

 R$ R$ 

66 5 UN 

COLAR CERVICAL G. desmontável com 
abertura frontal para traqueostomia, com 
protetor de queixo acolchoado tamanho M. 
Colar cervical para órteses e próteses em 
espuma semi-rígida, densidade alta, 
revestimento de malha 100% algodão, fecho 
em velcro, com perfeito ajuste ao pescoço, 
nas medidas de 50 cm de comprimento x 
08cm de altura x 2,5cm de espessura, no 
tamanho M (unidade). 

 R$ R$ 

67 1200 UN 

COLETOR PERFURO CORTANTE DESC. 13 LTS. 
Confeccionado em material resistente e 
perfurações, impermeável, com sistema de 
abertura e fechamento prático e seguro ao 
manuseio. Embalagem individual com 
dados de identificação e procedência 

 R$ R$ 

68 1000 UN 

COLETOR URINA FECHADOBolsa coletora 
sistema fechado estéril, capacidade para 
2lts com escala para graduação a partir de 
25ml, em material resistente, branco na face 
posterior e transparente na face anterior, 
selamento contínuo e resistente, sistema de 
fluxo contínuo de drenagem e completo 
esvaziamento, válvula anti-refluxo, tubo 
externo de drenagem com sistema prático 
de fixação a bolsa clamp de fechamento 
em material resistente ao manuseio 
suficientemente que garanta vedação 
completa da drenagem, local apropriado 
para punção com pinça corta fluxo no tubo 
de drenagem; alça para transporte e 
sistema de fixação a cama.Embalagem  
estéril com identificação, data, tipo da 
esterilização e validade 

 R$ R$ 

69 50000 PCT 

COMPRESSAS DE GAZE ESTÉRIL 7,5 x 7,5 13 
FIOS. Com 13 fios, 05 dobras e 08 camadas, 
confeccionado em fios de algodão puro 
sem falhas e ou fiapos soltos, apresentando 
perfeita uniformidade entre as dobras. 
Embalagem com dados de identificação e 
procedência. Pacote com 10 unidades. 

 R$ R$ 

70 200 PCT 
COMPRESSAS GAZES 7,5 X 7,5 13 FIOS - Com 
13 fios, 05 dobras e 08 camadas, pacote 
com 500 unidades, confeccionado em fios 

 R$ R$ 
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TOTAIS 
de algodão puro sem falhas e ou fiapos 
soltos, apresentando perfeita uniformidade 
entre as dobras. Embalagem com dados de 
identificação e procedência. 

71 10 UN 

CONJUNTO PARA CATETERIZAÇÃO VENOSA 
CENTRAL COM DOIS LUMENS COM ALTO 
FLUXO V720  G14,18 - Conjunto com catéter 
em Poliuretano/Certon 7F, 14 ,18 G ,Highflow 
(alto fluxo), elevada flexibilidade e 
resistência a dobras, alta 
biocompatibilidade, radiopaco, marcação 
em cm, comprimento 20 cm. Agulha de 
punção para técnica Seldinger 18 G c/7 cm, 
dilatador , dupla asa de fixação, In stopper, 
guia metálico níquel e nitinol 70 cm, 
radiopaco, dispensador com protetor. Taxa 
de Fluxo (ml/min) – distal 100; proximal 27 

 R$ R$ 

72 60 UN 

CURATIVO HIDROCOLÓIDE ESTÉRIL 20cm X 
20cm - Composto de carboximetilcelulose e 
alginato de cálcio, com membrana 
inteligente de permeabilidade seletiva e 
grade demarcadora da ferida, bordas 
biseladas, sistema de aplicação sem toque e 
sinal de troca. Tamanho 20cm x 20cm. 
Embalagem unitária. 

 R$ R$ 

73 10 GL 

DETERGENTE ENZIMÁTICO – 5 LT -  Detergente 
enzimático não iônico contendo 5 enzimas 
para limpeza de artigos médicos 
hospitalares, biodegradável, ph neutro não 
corrosivo para metais, de ação rápida, sem 
odor e incolor. Diluição de no máximo 2ml 
tanto para limpeza manual como 
automatizada. Possuir documento que 
comprove estabilidade das enzimas, emitido 
por laboratório independente e habilitado 
para este fim. OBS: Só será aceito o laudo de 
estabilidade com queda de atividade 
enzimática inferior a 20%. Os produtos 
devem apresentar validade equivalente a 
pelo menos 2/3 do prazo de validade total 
da data de entrega. 

 R$ R$ 

74 10 UN 

DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA N. 
05 - Confeccionado em P.V.C. atóxico e 
flexível e preservativo de látex. Esterilizado 
por radiação gama, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico. 

 R$ R$ 

75 5000 UN 

SCALP N. 21. Scalp com agulha 
confeccionado em aço inox com bisel 
trifacetado, com borboleta resistente e 
flexível, aclopado à cânula de PVC. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

76 3600 UN 

SCALP N. 23. Scalp com agulha 
confeccionado em aço inox com bisel 
trifacetado, com borboleta resistente e 
flexível, aclopado à cânula de PVC. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo da 

 R$ R$ 
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esterilização e tempo de validade. 

77 300 UN 

SCALP N. 25. Scalp com agulha 
confeccionado em aço inox com bisel 
trifacetado, com borboleta resistente e 
flexível, aclopado à cânula de PVC. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

78 300 UN 

SCALP N. 27. Scalp com agulha 
confeccionado em aço inox com bisel 
trifacetado, com borboleta resistente e 
flexível, aclopado à cânula de PVC. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

79 1000 UN 

SCALP N. 19. Scalp com agulha 
confeccionado em aço inox com bisel 
trifacetado, com borboleta resistente e 
flexível, aclopado à cânula de PVC. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

80 10 UN 

DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA 
MASC. Nº 4. Confeccionado em P.V.C. 
atóxico e flexível e preservativo de látex. 
Esterilizado por radiação gama, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico. 

 R$ R$ 

81 5000 UN 

DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO 
SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES 2VIAS COM 
PROTETOR DE CONE, ADEQUADO PARA 
GARANTIR A ESTERILIDADE DO PRODUTO, 
COM DUAS TAMPAS SOBRESSALENTES (*) 
Conector luer fêma conforme NBR 1033-1E2, 
corta-fluxo de fácil manuseio e com 
diferenciação de cones em cada via de 
acesso, derivação em Y, tubo flexível cristal, 
atóxio, grau médico, com boa flexibilidade e 
diâmetro uniforme conforme EB1997, com 
duas tampas sobressalentes e mais duas 
tampas extras. Embalado individualmente 
em papel grau cirúrgico e filme plástico 
esterilizado a óxido de etileno. 

 R$ R$ 

82 30 UN 

DRENO PENROSE N. 01. Estéril, 
confeccionado em  látex natural, formato 
tubular, chato, reto, uniforme em toda a sua 
extensão, paredes finas e maleáveis, com 
tira gaze no seu interior, cal.1, medindo 
aproximadamente 1cm de largura e 35cm 
de comprimento. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
contendo externamente os dados de 
identificação do material e do fabricante, 
tipo e data de esterilização, prazo de 
validade, número do lote e registro no 
Ministério da Saúde. Embalagem com 01 
unidade. 

 R$ R$ 

83 30 UN 
DRENO PENROSE N. 02. Estéril, 
confeccionado em  látex natural, formato 
tubular, chato, reto, uniforme em toda a sua 

 R$ R$ 
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TOTAIS 
extensão, paredes finas e maleáveis, com 
tira gaze no seu interior, cal.1, medindo 
aproximadamente 1cm de largura e 35cm 
de comprimento. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
contendo externamente os dados de 
identificação do material e do fabricante, 
tipo e data de esterilização, prazo de 
validade, número do lote e registro no 
Ministério da Saúde.Embalagem com 01 
unidade 

84 30 UN 

DRENO PENROSE N. 03. Estéril, 
confeccionado em  látex natural, formato 
tubular, chato, reto, uniforme em toda a sua 
extensão, paredes finas e maleáveis, com 
tira gaze no seu interior, cal.1, medindo 
aproximadamente 1 cm de largura e 35cm 
de comprimento. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
contendo externamente os dados de 
identificação do material e do fabricante, 
tipo e data de esterilização, prazo de 
validade, número do lote e registro no 
Ministério da Saúde. Embalagem com 01 
unidade. 

 R$ R$ 

85 30000 UN 

ELETRODOS DESC. C/ GEL. Com espuma 
impermeável a líquidos, possuir adesão 
instantânea, pinos de prata e carbono, 
utilizados em emergência, como cirurgias e 
outros procedimentos de longa duração (48 
horas).Pré geleificado com adesivo 
hipoalergênico. Embalagem com 50 
unidades constando externamente dados 
de identificação. 

 R$ R$ 

86 250 UN 

EQUIPO FOTOSSENSÍVEL.Universal para 
infusão gravitacional, administração de 
soluções parenterais fotossensiveis; em pvc, 
trasnlucido, tubo com no minimo 1,50cm; 
com ponta perfurante trifacetada de 
acordo com a norma ISO; com pinça rolete 
corta fluxo de alta precisão; injetor lateral 
em Y com suporte de dedo resistente; 
conector tipo luer; gotejador macrogotas; 
gotejador calibrado de tal forma que 20 
gotas de solução constitui a 1 ml de volume; 
com respiro,com filtro de ar hidrófobo 
bacteriológico; câmara gotejadora flexível; 
embalado em papel grau cirúrgico e filme 
transparente, individual, estéril; o produto 
devera ser entregue com laudo analítico 
que comprove cumprimento NBR14041. 

 R$ R$ 

87 25000 UN 

EQUIPO MACRO GOTAS C/FLASH 
BALL.Equipo estéril para administração de 
soluções parenteral macro-gotas constituído 
de: ponta perfurante para ampolas plástica 
com tampa, tubo flexível cristal atóxico grau 
médico com boa flexibilidade e diâmetro 
uniforme, conforme EB1997 com pinça, 
rolete de alta precisão, subcâmara 
transparente. Conforme NBR 10333-1E2. 

 R$ R$ 
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ITENS QUANTS. UNIDS. DESCRIÇÕES MARCAS 
VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e prazo de validade. 

88 500 UN 

EQUIPO MICRO GOTAS. Equipo estéril para 
administração de soluções parenterais 
micro-gotas constituído de: ponta perfurante 
para ampolas plástica com tampa, com 
pinça, rolete de alta precisão, subcâmara 
transparente. Embalagem individual estéril 
com dados de identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização e prazo de 
validade. 

 R$ R$ 

89 1000 UN 

EQUIPO P/BOMBA INFUSAO. Equipo estéril 
para administração de soluções enterais, 
constituído de:  ponta perfurante para 
ampolas plástica com tampa, com pinça, 
rolete de alta precisão, subcâmara 
transparente. Embalagem individual estéril 
com dados de identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização e prazo de 
validade. A Empresa detentora deste item 
deverá em caráter de comodato fornecer 
durante a vigência do contrato 10 bombas 
de infusão e realizar a troca do 
equipamento caso apresente problemas em 
24 horas. 

 R$ R$ 

90 100 UN 

EQUIPO P/TRANSFUSÃO DE SANGUE. Equipo 
estéril para administração de soluções 
enterais, constituído de: ponta perfurante 
para ampolas plástica com tampa, com 
pinça, rolete de alta precisão, subcâmara 
transparente. Embalagem individual estéril 
com dados de identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização e prazo de 
validade. 

 R$ R$ 

91 1000 UN 

EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL. Com 
penetrador nbr- 14041 de diâmetro interno, 
adequado para soluções de alta 
viscosidade, tubo azul conforme rdc/anvisa 
com diâmetro interno especifico para 
nutrição enteral, pinça rolete de precisão 
com corta fluxo e descanso para o tubo, 
conector escalonado com diâmetro não 
inferior a 10 graduações para todas as 
sondas. Esterilizado a oxido de etileno e 
embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico contendo dados de identificação 
para atender plenamente a portaria do MS. 

 R$ R$ 

92 3000 UN 

ESCOVA DESCARTÁVEL P/ LAVAGEM DAS 
MÃOS C/ CLOREXIDINA DEGERMANTE. 
Confeccionada com cerdas macias, 
apropriadas para uso sobre a pele sem irritá-
la, embaladas individualmente, esterilizadas 
se anti sépticos , contendo uma face com 
dispostas alinhadas, bordas sulcadas, 
antideslizantes, fabricadas em polietileno, 
outra face com esponja para colocar o anti 
séptico. Embalagem que contenha dados 
de identificação, procedência e validade 
conforme Portaria MS-SVS, Nº1, de 23/01/96. 

 R$ R$ 
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93 2000 UN 

ESPARADRAPO 10 X 4,5. Esparadrapo 
impermeável medindo 10cm x 4,5m de 
comprimento, cor branca, confeccionado 
em tecido apropriado de fios de algodão de 
massa adesiva com aderência precisa e 
eficiente, isento de substâncias alérgicas 
enrolado em carretel plástico e recoberto 
adequadamente. Embalagem constando 
externamente dados de identificação e 
procedência. 

 R$ R$ 

94 30 UN 
ESPONJA HEMOSTÁTICA.Esponja hemostática 
gelatinosa 8 x 12cm, estéril de gelatina 
absorvível 1cm de espessura. 

 R$ R$ 

95 50 L 

ETER SULFÚRICO. Líquido incolor de odor 
penetrante, inflamável e volátil. Embalagem 
com dados de identificação e procedência 
data de fabricação e tempo de validade, 
registro em órgão competente. 

 R$ R$ 

96 2 UN 

EXTENSOR PARA ARTROSCOPIA 4 
VIASExtensor para administração de 
soluções para artroscopia, estéril, com 4 vias 
e pontas perfurantes, com 
protetores,conexão e ajuste preciso em 
bolsa plástica, frascos e ampola, com pinças 
para cada via e de fácil manuseio, tubo 
extensor transparente de diâmetro interno 
de 5,40mm, atóxico, com comprimento de 
1,50m, pinça no tubo extensor tipo clamp, 
tubo flexível cristal atóxico e diâmetro 
uniforme, extremidade com protetor para  
átex adequado para garantir a esterilidade 
do produto, resistente ao fluxo de pressão. 
Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme plástico, data de validade e 
número de lote. 

 R$ R$ 

97 10 RL 

FAIXA SMARCH 10 CM. Atadura de borracha, 
faixa Smarh, 10cm de largura x 2m de 
comprimento, confeccionada em borracha 
natural, cor de rosa, enrolada 
adequadamente mantendo sua 
integridade, constando externamente dados 
de identificação e procedência. (unidade) 

 R$ R$ 

98 10 RL 

FAIXA SMARCH 15 CM. Atadura de borracha, 
faixa Smarh, 15cm de largura x 2m de 
comprimento, confeccionada em borracha 
natural, cor de rosa, enrolada 
adequadamente mantendo sua 
integridade, constando externamente dados 
de identificação e procedência. (unidade) 

 R$ R$ 

99 10 RL 

FAIXA SMARCH 20 CM. Atadura de borracha, 
faixa Smarh, 20cm de largura x 2m de 
comprimento, confeccionada em borracha 
natural, cor de rosa, enrolada 
adequadamente mantendo sua 
integridade, constando externamente dados 
de identificação e procedência. (unidade) 

 R$ R$ 

100 240 UN 
FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO 45CM PRETO 
OU AZUL DIÂMETRO – 0 C/ AGULHA. Em aço 
inoxidável cilíndrica medindo 3,0cm de 

 R$ R$ 
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VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 
comprimento com 3/8 de circunferência, 
estéril , embalagem individual em papel 
grau cirúrgico com as devidas informações 
indicada na embalagem primária, data de 
fabricação, prazo de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

101 288 UN 

FIO ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL 
CROMADO 75CM DE COMPRMENTO, 
DIÂMETRO 4-0C/AGULHA CILÍNDRICA,2CMDE 
COMPRIMENTO 1/2 CÍRCULO.Estéril 
acondicionado em um único envelope 
interno aluminizado, embalagem primária 
em papel grau cirúrgico com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais 
como: data de fabricação, prazo de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

102 288 UN 

FIO ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL 
CROMADO 75CM DE 
COMPRIMENTO,DIÂMETRO 5-0 C/AGULHA 
2,0CM DE COMPRIMENTO 1/2 CÍRCULO.Estéril 
acondicionado em um único envelope 
interno aluminizado, embalagem primária 
em papel grau cirúrgico com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais 
como:lote, data de fabricação, prazo de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

103 48 UN 

FIO CIRÚRGICO - KIT OBSTETRÍCIA 
ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL 
SIMPLES.Medindo 70cm de comprimento, 
diâmetro –0 com uma agulha em aço 
inoxidável de 3,0cm de comprimento e 3/8 
de círculo, ponta triangular cortante, um fio 
de 70cm de diâmetro –0 com uma agulha 
de aço inoxidável de 4,0 cm e, ½ de círculo, 
ponta cilíndrica, um fio cirúrgico de origem 
simples com 70cm de comprimento 
diâmetro –0 com uma agulha de aço 
inoxidável de 5,0cm ½ círculo, ponta 
cilíndrica, acondicionado em um único 
envelope interno aluminizado. Envelope 
com 3 fios e embalagem primária em papel 
grau cirúrgico com as devidas  informações : 
data de fabricação/prazo de 
validade/registro do Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

104 288 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL DE ORIGEM 
ANIMAL  SIMPLES DIÂMETRO 3-0 C/ AGULHA 
CILINDRÍCA 2,0 CM DE COMPRIMENTO ½ 
CÍRCULO. Estéril acondicionado em um 
único envelope interno aluminizado, 
embalagem primária em papel grau 
cirúrgico com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como:lote, data 
de fabricação, prazo de validade, registro 
do Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

105 2400 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL DE ORIGEM 
ANIMAL CROMADO 75 CM DE 
COMPRIMENTO, DIÂMETRO –1 C/ AGULHA DE 
5CM DE COMPRIMENTO ½ CIRCULO. Estéril 
acondicionado em um único envelope 
interno aluminizado, embalagem primária 

 R$ R$ 
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UNITÁRIOS 
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TOTAIS 
em papel grau cirúrgico com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais 
como:lote, data de fabricação, prazo de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

106 960 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL DE ORIGEM 
ANIMAL CROMADO 75CM DE 
COMPRIMENTO DIÂMETRO – 0 C/ UMA 
AGULHA DE 3,0 CM. Em aço inoxidável 
cilíndrica, medindo 3,0 cm de comprimento 
com 3/8 círculo, estéril acondicionado em 
um único envelope interno aluminazado, 
embalagem primário em papel grau 
cirúrgico com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, prazo de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

107 720 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL DE ORIGEM 
ANIMAL CROMADO 75CM DE 
COMPRIMENTO , DIÂMETRO –1 C/ AGULHA 
DE 3,0 CM. Em aço inoxidável cilíndrica, 
medindo 3,0 cm de comprimento com 3/8 
círculo, estéril acondicionado em um único 
envelope interno aluminazado, embalagem 
primária em papel grau cirúrgico com as 
devidas informações indicadas no envelope, 
tais como: data de fabricação, prazo de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

108 114 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL DE ORIGEM 
ANIMAL CROMADO 75CM DE 
COMPRIMENTO DIÂMETRO 3-0 C/ AGULHA 
CILÍNDRICA 3,0CM DE COMPRIMENTO 3/8 
CÍRCULO. Estéril acondicionado em um 
único envelope interno aluminizado, 
embalagem primária em papel grau 
cirúrgico com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, prazo de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

109 576 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL DE ORIGEM 
ANIMAL SIMPLES DIÂMETRO 2-0 C/ AGULHA 
CILÍNDRICA , 3,0CM DE COMPRIMENTO, 3/8 
CÍRCULO. Estéril acondicionado em um 
único envelope interno aluminizado, 
embalagem primária em papel grau 
cirúrgico com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, prazo de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

110 660 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL DE ORIGEM 
ANIMAL SIMPLES DIÂMETRO 3-0 C/ AGULHA 
CILÍNDRICA 3,0 CM DE COMPRIMENTO 3/8 
CÍRCULO. Estéril acondicionado em um 
único envelope interno aluminizado, 
embalagem primária em papel grau 
cirúrgico com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, prazo de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

111 600 UN FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL DE ORIGEM  R$ R$ 
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UNITÁRIOS 
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TOTAIS 
ANIMAL SIMPLES, DIÂMETRO 4-0 C/ AGULHA 
3CM DE COMPRIMENTO, 3/8 CÍRCULO. Estéril 
acondicionado em um único envelope 
interno aluminizado, embalagem primária 
em papel grau cirúrgico com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais 
como: data de fabricação, prazo de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

112 2400 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL DE ORIGEM 
ANIMAL SIMPLES, DIÂMETRO –0 C/ AGULHA 
CILÍNDRICA 3CM DE COMPRIMENTO 3/8 
CÍRCULO. Estéril acondicionado em um 
único envelope interno aluminizado, 
embalagem primária em papel grau 
cirúrgico com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, prazo de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

113 560 UN 

FIO CIRURGICO ABSORVÍVEL SINTÉTICO 
MONOFILAMENTO 70CM DE COMPRIMENTO 
DE COR VIOLETA, DIÂMETRO 2-0, COM UMA 
AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 2,6CM., 
½ CÍRCULO, CILÍNDRICA. Acondicionado em 
único envelope, embalagem primária em 
papel grau cirúrgico estéril, com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais 
como: data de fabricação, data de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

114 560 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL SINTÉTICO 
MONOFILAMENTO 70CM DE COMPRIMENTO 
DE COR VIOLETA, DIÂMETRO 3-0, COM 
AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 2,6CM., 
½ CÍRCULO, CILÍNDRICA. Acondicionado em 
único envelope, embalagem primária em 
papel grau cirúrgico estéril, com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais 
como: data de fabricação, data de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

115 720 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL SINTÉTICO 
MULTIFILAMENTO 70CM DE COMPRIMENTO 
DE COR VIOLETA, DIÂMETRO –0, COM UMA 
AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 3,6CM., 
½ CÍRCULO CILÍNDRICA. Embalagem 
primária em papel grau cirúrgico, estéril, 
com as devidas informações indicadas no 
envelope, tais como: data de 
fabricação/prazo de validade/registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

116 864 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL SINTÉTICO 
MULTIFILAMENTO 70CM DE COMPRIMENTO 
DE COR VIOLETA, DIÂMETRO –1, COM UMA 
AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 3,6CM., 
½ CÍRCULO CILÍNDRICA. Embalagem 
primária em papel grau cirúrgico, estéril, 
com as devidas informações indicadas no 
envelope, tais como: data de 
fabricação/prazo de validade/registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

117 720 UN FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL SINTÉTICO  R$ R$ 
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UNITÁRIOS 
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TOTAIS 
MULTIFILAMENTO 70CM DE COMPRIMENTO 
DE COR VIOLETA, DIÂMETRO 2-0, COM UMA 
AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 3,6CM., 
½ CÍRCLO CILÍNDRICA.  Embalagem primária 
em papel grau cirúrgico, estéril, com as 
devidas informações indicadas no envelope, 
tais como: data de fabricação/prazo de 
validade/registro do Ministério da Saúde. 

118 576 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL SINTÉTICO 
MULTIFILAMENTO 70CM DE COMPRIMENTO 
DE COR VIOLETA, DIÂMETRO 3-0, COM UMA 
AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 2,6CM., 
½ CÍRCULO CILÍNDRICA. Embalagem 
primária em papel grau cirúrgico, estéril, 
com as devidas informações indicadas no 
envelope, tais como: data de 
fabricação/prazo de validade/registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

119 720 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL SINTÉTICO 
MULTIFILAMENTO 70CM DE COMPRIMENTO 
DE COR VIOLETA, DIÂMETRO 2–0, COM UMA 
AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 2,6CM., 
½ CÍRCULO CILÍNDRICA. Embalagem 
primária em papel grau cirúrgico, estéril, 
com as devidas informações indicadas no 
envelope, tais como: data de 
fabricação/prazo de validade/registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

120 600 UN 

FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO 45CM PRETO 
OU AZUL DIÂMETRO – 0 S/ AGULHA 15X45CM. 
Estéril acondicionado em um único 
envelope interno aluminizado, embalagem 
primária em papel grau cirúrgico com as 
devidas informações indicadas no envelope, 
tais como: data de fabricação, prazo de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

121 576 UN 

FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO 45CM PRETO 
OU AZUL DIÂMETRO 2-0 C/ AGULHA DE 
2,5CM. Em aço inoxidável, cilíndrica 
medindo 2,5cm comprimento com ½ de 
circunferência, estéril, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico com as devidas 
informações indicada na embalagem 
primária, data de fabricação, prazo de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

122 480 UN 

FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO PRETO OU 
AZUL DIÂMETRO 2-0 S/ AGULHA 15X45CM. 
Estéril em embalagem individual em papel 
grau cirúrgico com as devidas informações 
indicada na embalagem primária, data de 
fabricação, prazo de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

123 480 UN 

FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO PRETO OU 
AZUL DIÂMETRO 3-0 C/ AGULHA DE 2,5 CM 
Em aço inoxidável, cilíndrica medindo 2,5cm 
comprimento com ½ de circunferência, 
estéril, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico com as devidas informações 
indicada na embalagem primária, data de 

 R$ R$ 
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ITENS QUANTS. UNIDS. DESCRIÇÕES MARCAS 
VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 
fabricação, prazo de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

124 72 UN 

FIO CIRÚRGICO DE LINHO 70CM, DIÂMETRO 
2-0 COM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL 
3,0CM DE COMPRIMENTO COM 3/8 DE 
CÍRCULO , CILÍNDRICA. Acondicionado em 
único envelope, embalagem primária em 
papel grau cirúrgico com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais 
como: data de fabricação, data de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

125 48 UN 

FIO CIRÚRGICO DE SEDA PRETA TRANÇADA 
45 CM, DIÂMETRO –1 SEM AGULHA. Estéril 
acondicionado em um único envelope 
interno aluminizado, embalagem primária 
em papel grau cirúrgico com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais 
como: data de fabricação, prazo de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

126 240 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO 
70CM DE COMPRIMENTO DE COR VERDE 
SILICONIZADO, DIÂMETRO -5 COM UMA 
AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 4,7 CM, ½ 
CÍRCULO, ROBUSTA   PONTA TRIANGULAR. 
Acondicionado em único envelope, 
embalagem primária em papel grau 
cirúrgico com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, data de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

127 720 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO DE 
POLIAMIDA DE COR PRETA 45CM DE 
COMPRIMENTO DIÂMETRO –0 COM UMA 
AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 2,5CM 
DE COMPRIMENTO, 3/8 CÍRCULO COM 
PONTA CORTANTE, PARA USO CUTICULAR. 
Acondicionado em único envelope, 
embalagem primária em papel grau 
cirúrgico estéril, com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, data de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

128 576 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO DE 
POLIAMIDA DE COR PRETA 45CM DE 
COMPRIMENTO DIÂMETRO 2–0 COM UMA 
AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 2,5CM 
DE COMPRIMENTO, 3/8 CÍRCULO COM 
PONTA CORTANTE, PARA USO CUTICULAR. 
Acondicionado em único envelope, 
embalagem primária em papel grau 
cirúrgico estéril, com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, data de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

129 4800 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO DE 
POLIAMIDA DE COR PRETA 45CM DE 
COMPRIMENTO, DIÂMETRO 3-0 COM UMA 
AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 2,5CM 
DE COMPRIMENTO,3/8 CÍRCULO COM 

 R$ R$ 
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ITENS QUANTS. UNIDS. DESCRIÇÕES MARCAS 
VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 
PONTA CORTANTE, PARA USO CUTICULAR. 
Acondicionado em único envelope, 
embalagem primária em papel grau 
cirúrgico estéril, com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, data de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

130 3000 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO DE 
POLIAMIDA DE COR PRETA 45CM DE 
COMPRIMENTO, DIÂMETRO 4-0 COM UMA 
AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 2,5CM 
DE COMPRIMENTO, 3/8 CÍRCULO COM 
PONTA CORTANTE, PARA USO CUTICULAR. 
Acondicionado em único envelope, 
embalagem primária em papel grau 
cirúrgico estéril, com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, data de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

131 1320 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO DE 
POLIAMIDA DE COR PRETA 45CM DE 
COMPRIMENTO, DIÂMETRO 5-0 COM UMA 
AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 2,5CM 
DE COMPRIMENTO, 3/8 CÍRCULO COM UMA 
PONTA CORTANTE, PARA USO CUTICULAR. 
Acondicionado em único envelope, 
embalagem primária em papel grau 
cirúrgico estéril, com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, data de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

132 720 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO DE 
POLIAMIDA DE COR PRETA 45CM DE 
COMPRIMENTO, DIÂMETRO 6-0 COM UMA 
AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 2,0CM 
DE COMPRIMENTO, 3/8 CÍRCULO COM 
PONTA CORTANTE, PARA USO CUTICULAR. 
Acondicionado em único envelope, 
embalagem primária em papel grau 
cirúrgico estéril, com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, data de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

133 360 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVIVEL SINTÉTICO DE 
POLIESTER COM 70CM DE COMPRIMENTO DE 
COR VERDE, SILICONIZADO, DIÂMETRO –2 
COM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 
4,0CM ½ CÍRCULO PONTA TRIANGULAR. 
Acondicionado em único envelope, 
embalagem primária em papel grau 
cirúrgico com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, data de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

134 240 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO DE 
POLIPROPILENO 75CM DE COMPRIMENTO 
DIÂMETRO –0 COM UMA AGULHA DE AÇO 
INOXIDÁVEL COM 2,5CM DE COMPRIMENTO 
½ CÍRCULO COM UMA PONTA CILÍNDRICA. 
Acondicionado em único envelope, 

 R$ R$ 
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ITENS QUANTS. UNIDS. DESCRIÇÕES MARCAS 
VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 
embalagem primária em papel grau 
cirúrgico estéril, com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, data de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

135 300 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO DE 
POLIPROPILENO 75CM DE COMPRIMENTO, 
DIÂMETRO 2-0 COM UMA AGULHA DE AÇO 
INOXIDÁVEL COM 2,5CM DE COMPRIMENTO 
½ CÍRCULO COM UMA PONTA CILÍNDRICA. 
Acondicionado em único envelope, 
embalagem primária em papel grau 
cirúrgico estéril, com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, data de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

136 96 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO DE 
POLIPROPILENO 75CM DE COMPRIMENTO 
DIÂMETRO -2 COM UMA AGULHA DE AÇO 
INOXIDÁVEL COM 7,5CM DE COMPRIMENTO. 
½ CÍRCULO COM UMA PONTA CILÍNDRICA. 
Acondicionado em único envelope, 
embalagem primária em papel grau 
cirúrgico estéril, com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, data de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

137 48 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL, SINTÉTICO 
MONIFILAMENTO DE POLIPROPILENO, COR 
AZUL, DIÂMETO 3-0 COM 02 (DUAS) AGULHAS 
½ CIRCULO CILINDRICA CORPO QUADRADO, 
MEDINDO 30MM DE COMPRIMENTO. PARA 
USO VASCULAR. Acondicionado em único 
envelope, embalagem primária em papel 
grau cirúrgico com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, data de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

138 48 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL, SINTÉTICO 
MONIFILAMENTO DE POLIPROPILENO, COR 
AZUL, DIÂMETO 4-0 COM 02 (DUAS) AGULHAS 
½ CIRCULO CILINDRICA, CORPO 
QUADRADO, MEDINDO 25MM DE 
COMPRIMENTO. PARA USO VASCULAR. 
Acondicionado em único envelope, 
embalagem primária em papel grau 
cirúrgico com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, data de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

139 48 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL, SINTÉTICO 
MONIFILAMENTO DE POLIPROPILENO, COR 
AZUL, DIÂMETO 6-0 COM 02 (DUAS) AGULHAS 
½ CIRCULO CILINDRICA, CORPO QUADRADO 
MEDINDO 15MM DE COMPRIMENTO. PARA 
USO VASCULAR. Acondicionado em único 
envelope, embalagem primária em papel 
grau cirúrgico com as devidas informações 
indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, data de validade, registro do 

 R$ R$ 
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VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 
Ministério da Saúde. 

140 2000 UN 

FITA ADESIVA 16 X 50Fita adesiva crepe 
16mm x 50m, impermeável, com boa 
aderência, hipoalergênica, bordas 
devidamente acabadas. Embalagem com 
dados de identificação e procedência. 

 R$ R$ 

141 150 RL 

FITA AUTOCLAVE 19 X 30. Fita teste para 
controle de temperatura em autoclave, 
medindo 19mm x 30m, boa aderência e 
coloração após exposição a temperaturas 
elevadas. Embalagem constando 
identificação e procedência e prazo de 
validade. 

 R$ R$ 

142 2000 RL 

FITA MICROPORE 50 X 10. Fita adesiva 
cirúrgica microporo com aproximadamente 
50mm de largura x 10metros de 
comprimento, constituída de rayon viscoso 
não trançado, poroso, hipoalergênico, 
enrolado em carretel plástico e recoberto 
adequadamente. Embalagem com dados 
de procedência e identificação 

 R$ R$ 

143 1000 PCT 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL - EG - 
PACOTE C/ 07 UNID. - Fralda geriátrica 
tamanho EG, com gel super absorvente, 
formato anatômico, atóxica, hipoalergênico, 
elástico nas pernas, com cintura ajustável, 
com fitas adesivas, unissex. 

 R$ R$ 

144 500 PCT 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL - G - 
PACOTE C/ 08 UNID. - Fralda geriátrica 
tamanho G, com gel super absorvente, 
formato anatômico, atóxica, hipoalergênico, 
elástico nas pernas, com cintura ajustável, 
com fitas adesivas, unissex. 

 R$ R$ 

145 150 PCT 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL - M - 
PACOTE C/ 08 UNID. - Fralda geriátrica 
tamanho M, com gel super absorvente, 
formato anatômico, atóxica, hipoalergênico, 
elástico nas pernas, com cintura ajustável, 
com fitas adesivas, unissex. 

 R$ R$ 

146 100 PCT 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL - P - 
PACOTE C/ 08 UNID. Fralda geriátrica 
tamanho P, com gel super absorvente, 
formato anatômico, atóxica, hipoalergênico, 
elástico nas pernas, com cintura ajustável, 
com fitas adesivas, unissex. 

 R$ R$ 

147 12 RL 

GAZE TIPO QUEIJO. Gaze tipo queijo, tecido 
hidrófilo branco, de algodão co 16fios/cm2, 
enrolado de forma contínua co 
acabamento para evitar soltura, cor branco 
com 91cmx 91cm de comprimento, envolto 
em um cilindro oco de papelão (rolo). 

 R$ R$ 

148 10 GL 

GEL P/ELETROCARDIOGRAMA. Gel 
eletrocondutor p/ ECG, galão de 05 litros, 
liquido cor azul inodoro isento de sal a base 
de água, resistente a corrosão. 

 R$ R$ 

149 15 CX 

INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA 
A VAPOR (3 HORAS). pré-vácuo e a 121ºC 
em autoclaves gravitacionais. Caixa com 50 
unidades. A Empresa detentora deste item 

 R$ R$ 
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VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 
deverá em caráter de comodato fornecer 
durante a vigência do contrato 02 
incubadoras e realizar a troca do 
equipamento caso apresente problemas em 
24 horas. 

150 1000 UN 

INTEGRADOR QUÍMICO. Indicador químico ( 
integrador) classe 5 que consiste de pílula 
química sensível à temperatura e ao vapor 
contida em bolsa laminada de papel e 
filme, apresentando migração visível através 
de janela base para aceitação ou rejeição 
do pacote. a extensão da migração 
depende do vapor, do tempo e da 
temperatura. Indicado para monitorar os 
ciclos de esterilização a vapor 250º f (121º c) 
e/ou 270º f (132 - 134º c) 

 R$ R$ 

151 4 UN 

KIT P/ DRENAGEM DE TÓRAX Nº 14. Conjunto 
p/ drenagem de tórax, confeccionado em 
PVC transparente, atóxico, composto de: • 
Cânula de drenagem multiperfurada; • 
Linha de drenagem; Reservatório graduado 
com capacidade (ml) compatível ao 
diâmetro com tampa, vedação perfeita. Em 
embalagem estéril com dados de 
identificação e procedência. 

 R$ R$ 

152 4 UN 

KIT P/ DRENAGEM DE TÓRAX Nº 16. Conjunto 
p/ drenagem de tórax, confeccionado em 
PVC transparente, atóxico, composto de: • 
Cânula de drenagem multiperfurada; • 
Linha de drenagem; Reservatório graduado 
com capacidade (ml) compatível ao 
diâmetro com tampa, vedação perfeita. Em 
embalagem estéril com dados de 
identificação e procedência. 

 R$ R$ 

153 10 UN 

KIT P/ DRENAGEM DE TÓRAX Nº 28. Conjunto 
p/ drenagem de tórax, confeccionado em 
PVC transparente, atóxico, composto de: • 
Cânula de drenagem multiperfurada; • 
Linha de drenagem; Reservatório graduado 
com capacidade (ml) compatível ao 
diâmetro com tampa, vedação perfeita. Em 
embalagem estéril com dados de 
identificação e procedência. 

 R$ R$ 

154 4 UN 

KIT P/ DRENAGEM DE TÓRAX Nº 30. Conjunto 
p/ drenagem de tórax, confeccionado em 
PVC transparente, atóxico, composto de: • 
Cânula de drenagem multiperfurada; • 
Linha de drenagem; Reservatório graduado 
com capacidade (ml) compatível ao 
diâmetro com tampa, vedação perfeita. Em 
embalagem estéril com dados de 
identificação e procedência. 

 R$ R$ 

155 4 UN 

KIT P/ DRENAGEM DE TÓRAX Nº 32. Conjunto 
p/ drenagem de tórax, confeccionado em 
PVC transparente, atóxico, composto de: • 
Cânula de drenagem multiperfurada; • 
Linha de drenagem; Reservatório graduado 
com capacidade (ml) compatível ao 
diâmetro com tampa, vedação perfeita. Em 

 R$ R$ 
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ITENS QUANTS. UNIDS. DESCRIÇÕES MARCAS 
VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 
embalagem estéril com dados de 
identificação e procedência. 

156 4 UN 

KIT P/ DRENAGEM DE TÓRAX Nº 34. Conjunto 
p/ drenagem de tórax, confeccionado em 
PVC transparente, atóxico, composto de: • 
Cânula de drenagem multiperfurada; • 
Linha de drenagem; Reservatório graduado 
com capacidade (ml) compatível ao 
diâmetro com tampa, vedação perfeita. Em 
embalagem estéril com dados de 
identificação e procedência. 

 R$ R$ 

157 4 UN 

KIT P/ DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36. Conjunto 
p/ drenagem de tórax, confeccionado em 
PVC transparente, atóxico, composto de: 
Cânula de drenagem multiperfurada; Linha 
de drenagem; Reservatório graduado com 
capacidade (ml) compatível ao diâmetro 
com tampa, vedação perfeita. Em 
embalagem estéril com dados de 
identificação e procedência. 

 R$ R$ 

158 4 UN 

KIT P/ DRENAGEM DE TÓRAX Nº 38. Conjunto 
p/ drenagem de tórax, confeccionado em 
PVC transparente, atóxico, composto de: 
Cânula de drenagem multiperfurada; Linha 
de drenagem; Reservatório graduado com 
capacidade (ml) compatível ao diâmetro 
com tampa, vedação perfeita. Em 
embalagem estéril com dados de 
identificação e procedência. 

 R$ R$ 

159 2 UN 

KIT P/ DRENAGEM MEDIASTINAL / DIÂMETRO: 
1/4. POLEGADA E 3/8 POLEGADA. Conjunto 
p/ drenagem de tórax, confeccionado em 
PVC transparente, atóxico, composto de: 
Cânula de drenagem multiperfurada, com 
diâmetro 1/4 e 3/8 polegadas; Linha de 
drenagem; Reservatório graduado com 
capacidade (ml) compatível ao diâmetro 
com tampa, vedação perfeita. Em 
embalagem estéril com dados de 
identificação e procedência. 

 R$ R$ 

160 1000 UN 

LÂMINA BISTURI Nº 11. Bisturi descartável, 
com lâmina de aço inox isento de rebarbas, 
sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com protetor na 
lâmina, cabo confeccionado em material 
resistente, embalagem individual estéril, 
acondicionada em strip, com dados de 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e prazo de validade 

 R$ R$ 

161 1000 UN 

LÂMINA BISTURI Nº 15. Bisturi descartável, 
com lâmina de aço inox isento de rebarbas, 
sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com protetor na 
lâmina, cabo confeccionado em material 
resistente, embalagem individual estéril, 
acondicionada em strip, com dados de 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e prazo de validade 

 R$ R$ 

162 5000 UN LÂMINA BISTURI Nº 21. Bisturi descartável,  R$ R$ 



 

 

 

 

 

42 
Edital Pregão 04-2019 - Registro de Preços de Correlatos 

 
FUNDAÇÃO BENEFICENTE  DE  PEDREIRA – FUNBEPE 

PEDREIRA-ESTADO DE SÃO PAULO 
Rua Henriqueta Rondello Canesso, 161 –Vila Canesso – CEP 13.920-000 

Fones: (19) 3893-2046 – 3893-2171 
CNPJ 59.006.460.0001/70 – Inscrição Estadual: Isenta. 

E-MAILS: funbepe.licitacao@gmail.com, licitacao@funbepe.org.br  

 

ITENS QUANTS. UNIDS. DESCRIÇÕES MARCAS 
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UNITÁRIOS 
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TOTAIS 
com lâmina de aço inox isento de rebarbas, 
sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com protetor na 
lâmina, cabo confeccionado em material 
resistente, embalagem individual estéril, 
acondicionada em strip, com dados de 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e prazo de validade 

163 30000 UN 

LANCETAS. Lancetas para punção de polpa 
digital, estéril, descartável, em aço 
inoxidável, que dispense o uso de 
lancetador. 

 R$ R$ 

164 600 RL 

LENÇOL DESCARTAVEL 50CM X 50M. Lençol 
de papel descartável, cor branca, textura 
firme, resistente. Embalagem contendo 
identificação e procedência. 

 R$ R$ 

165 2000 RL 

LENÇOL DESCARTAVEL 70CM X 50M. Lençol 
de papel descartável, cor branca, textura 
firme, resistente. Embalagem contendo 
identificação e procedência. 

 R$ R$ 

166 500 CX 

LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL PARA 
PROCEDIMENTO MÉDIA. Luva de vinil, sem 
talco, isento de látex, transparente, para 
procedimento, não estéril, boa sensibilidade 
tátil, formato anatômico, textura uniforme 
sem falhas, ambidestro. Embalagem externa 
contendo dados de identificação, 
procedência e validade. Caixa com 100 
unidades. 

 R$ R$ 

167 50 CX 

LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL PARA 
PROCEDIMENTO PEQUENA. Luva de vinil, sem 
talco, isento de látex, transparente, para 
procedimento, não estéril, boa sensibilidade 
tátil, formato anatômico, textura uniforme 
sem falhas, ambidestro. Embalagem externa 
contendo dados de identificação, 
procedência e validade. Caixa com 100 
unidades. 

 R$ R$ 

168 1500 PR 

LUVA ESTERIL N. 6,5. Luva cirúrgica estéril, 
confeccionada em látex natural, com alta 
sensibilidade tátil, boa elasticidade e 
resistência, formato anatômico, textura 
uniforme, sem falhas, talcadas ou 
lubrificadas, perfeita adaptação 
acabamento no punho, envelopada aos 
pares. Embalagem com identificação, 
procedência, tipo de esterilização e prazo 
de validade. 

 R$ R$ 

169 2000 PR 

LUVA ESTÉRIL N. 7,0. Luva cirúrgica estéril, 
confeccionada em látex natural, com alta 
sensibilidade tátil, boa elasticidade e 
resistência, formato anatômico, textura 
uniforme, sem falhas, talcadas ou 
lubrificadas, perfeita adaptação 
acabamento no punho, envelopada aos 
pares. Embalagem com identificação, 
procedência, tipo de esterilização e prazo 
de validade. 

 R$ R$ 

170 2000 PR LUVA ESTERIL N. 7,5. Luva cirúrgica estéril,  R$ R$ 
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TOTAIS 
confeccionada em látex natural, com alta 
sensibilidade tátil, boa elasticidade e 
resistência, formato anatômico, textura 
uniforme, sem falhas, talcadas ou 
lubrificadas, perfeita adaptação 
acabamento no punho, envelopada aos 
pares. Embalagem com identificação, 
procedência, tipo de esterilização e prazo 
de validade. 

171 1000 PR 

LUVA ESTERIL N. 8,0. Luva cirúrgica estéril, 
confeccionada em látex natural, com alta 
sensibilidade tátil, boa elasticidade e 
resistência, formato anatômico, textura 
uniforme, sem falhas, talcadas ou 
lubrificadas, perfeita adaptação 
acabamento no punho, envelopada aos 
pares. Embalagem com identificação, 
procedência, tipo de esterilização e prazo 
de validade. 

 R$ R$ 

172 1000 PR 

LUVA ESTÉRIL N. 8,5. Luva cirúrgica estéril, 
confeccionada em látex natural, com alta 
sensibilidade tátil, boa elasticidade e 
resistência, formato anatômico, textura 
uniforme, sem falhas, talcadas ou 
lubrificadas, perfeita adaptação 
acabamento no punho, envelopada aos 
pares. Embalagem com identificação, 
procedência, tipo de esterilização e prazo 
de validade. 

 R$ R$ 

173 1200 CX 

LUVA P/ PROCEDIMENTO MÉDIA. Luva de 
látex para procedimento, não estéril, boa 
sensibilidade tátil,formato anatômico, textura 
uniforme sem falhas, talcadas, ambidestro. 
Embalagem externa contendo dados de 
identificação, procedência e validade. 
Caixa com 100 unidades. 

 R$ R$ 

174 1600 CX 

LUVA P/PROCEDIMENTO PEQUENA. Luva de 
látex para procedimento, não estéril, boa 
sensibilidade tátil,formato anatômico, textura 
uniforme sem falhas, talcadas, ambidestro. 
Embalagem externa contendo dados de 
identificação, procedência e validade. 
Caixa com 100 unidades. 

 R$ R$ 

175 300 CX 

LUVA P/PROCEDIMENTO TAMANHO G. Luva 
de látex para procedimento, não estéril, boa 
sensibilidade tátil,formato anatômico, textura 
uniforme sem falhas, talcadas, ambidestro. 
Embalagem externa contendo dados de 
identificação, procedência e validade. 
Caixa com 100 unidades. 

 R$ R$ 

176 30 RL 

MALHA TUBULAR 15 CM. Malha tubular 
ortopédica, constituída de fios de algodão 
binados, tipo punho simples de malha, com 
elasticidade adequada, isenta de defeitos, 
com 25m. Embalagem constando 
externamente identificação e procedência. 

 R$ R$ 

177 30 RL 
MALHA TUBULAR 04 CM. Malha tubular 
ortopédica, constituída de fios de algodão 
binados, tipo punho simples de malha, com 

 R$ R$ 
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elasticidade adequada, isenta de defeitos, 
com 25m. Embalagem constando 
externamente identificação e procedência. 

178 40 RL 

MALHA TUBULAR 06 CM. Malha tubular 
ortopédica, constituída de fios de algodão 
binados, tipo punho simples de malha, com 
elasticidade adequada, isenta de defeitos, 
com 25m. Embalagem constando 
externamente identificação e procedência. 

 R$ R$ 

179 30 RL 

MALHA TUBULAR 08 CM. Malha tubular 
ortopédica, constituída de fios de algodão 
binados, tipo punho simples de malha, com 
elasticidade adequada, isenta de defeitos, 
com 25m. Embalagem constando 
externamente identificação e procedência. 

 R$ R$ 

180 30 RL 

MALHA TUBULAR 12 CM. Malha tubular 
ortopédica, constituída de fios de algodão 
binados, tipo punho simples de malha, com 
elasticidade adequada, isenta de defeitos, 
com 25m. Embalagem constando 
externamente identificação e procedência. 

 R$ R$ 

181 350 UN 

MÁSCARA P/TUBERCULOSE (BICO DE PATO). 
Máscara de proteção descartável, 
confeccionado em fibras sintéticas, 
repelente a líquidos, com filme loncet, com 4 
camadas de fibra sintética, densidade e 
porosidade compatível, partículas de 0,3 
micron., com duplo sistema de tiras elásticas 
para pressão anatômica, clip nasal coberto 
produzido em alumínio suave e flexível., na 
cor laranja, uso em situações de risco 
(moléstias infecto-contagiosas.De acordo 
com a NR 32. Embalagem em material que 
garanta a integridade do produto. A 
apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação vigente. 

 R$ R$ 

182 300 PCT 

MÁSCARA DESC. TRIPLA C/ ELÁSTICO E CLIP 
NASAL. Máscara cirúrgica descartável, 
confeccionada a base de fibras de 
polipropileno, com pregas e 3 camadas, 
com clip nasal, hipoalergênica . Embalagem 
constando externamente os daos solicitados 
com identificação, procedência e prazo de 
validade.Embalagem com 50 unidades. 

 R$ R$ 

183 200 UN 

MICRO NEBULIZADOR COMPLETO ADULTO. 
Inalador medicinal em macrolon, 
componentes: máscara plástica, maleável, 
com adaptação resistente à desinfecção e 
esterilização química; micronebulizador; 
bocal em macrolon sem rosca; extensão 
plástica maleável com conector. 
Embalagem com dados de identificação e 
procedência. 

 R$ R$ 

184 150 UN 

MICRO NEBULIZADOR COMPLETO INFANTIL. 
Inalador medicinal em macrolon. 
componentes: máscara plástica, maleável, 
com adaptação resistente à desinfecção e 
esterilização química; micronebulizador; 
bocal em macrolon sem rosca; extensão 

 R$ R$ 
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plástica maleável com conector. 
Embalagem com dados de identificação e 
procedência. 

185 10 UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  R$ R$ 

186 1200 UN 

ÓLEO DERMOPROTETOR (AGE). Composto 
de Ácidos Graxo Essencial (Óleo de Girassol), 
TCM (triglicerídeos de Cadeia Média), Òleo 
de Copaíba, Óleo Melaleuca, Vitamina A, 
Vitamina E, Lecitina de soja. Apresentação 
em frascos de 100ml. Embalagem com 
dados de identificação e procedência, 
contendo data de fabricação, data de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

187 360 PCT 

PROPÉ DESCARTÁVEL. Embalagem com 100 
unidades. Propé cirúrgico em não tecido, 
com aproximadamente 36x22 cm de 
dimensão, tipo bota, permitindo a cobertura 
completa do calçado, tendo elástico em 
toda a volta, descartável, embalado em 
material que garanta a integridade do 
produto. A apresentação do produto 
deverá obedecer à legislação atual vigente 
(202258/33903031). 

 R$ R$ 

188 100 UN 

PVPI DEGERMANTE 100 ML. Solução de PVPI 
degermante ação anti-séptica. Embalagem 
de identificação e procedência, data de 
fabricação e tempo de validade, registro 
em órgão competente. 

 R$ R$ 

189 100 UN 

PVPI TINTURA 100 ML. Embalagem de 
identificação e procedência, data de 
fabricação e tempo de validade, registro 
em órgão competente. 

 R$ R$ 

190 100 UN 

PVPI TÓPICO 100 ML. Embalagem de 
identificação e procedência, data de 
fabricação e tempo de validade, registro 
em órgão competente. 

 R$ R$ 

191 5000 UN 

SERINGAS DESC. S/AG. 01 ML. Seringa 
descartável, capacidade de 1ml, 
graduação para 100UI, com borracha na 
ponta do embolo, possibilitando perfeito 
deslize. Embalagem individual estéril com 
dados de identificação e procedência, data 
e tipo de esterilização e prazo de validade. 

 R$ R$ 

192 20000 UN 

SERINGAS DESC. S/AG. 03 ML. Seringa 
hipodérmica de segurança, estéril, 
descartável, de uso único para uso geral em 
procedimentos terapêuticos. Seringa 
confeccionada em polipropileno e 
constituída por cilindro, êmbolo e 
graduação até 3ml. O cilindro é dividido em 
corpo com siliconização interna, bico tipo 
Luer-Lok, flange e dispositivo de segurança 
articulado pré acoplado ao corpo da 
seringa. O êmbolo é dividido em haste e 
rolha de borracha. A escala da graduação 
é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos 
traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e prazo 

 R$ R$ 
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de validade. 

193 65000 UN 

SERINGAS DESC. S/AG. 05 ML. Seringa 
hipodérmica de segurança, estéril, 
descartável, de uso único para uso geral em 
procedimentos terapêuticos. Seringa 
confeccionada em polipropileno e 
constituída por cilindro, êmbolo e 
graduação até 5ml. O cilindro é dividido em 
corpo com siliconização interna, bico tipo 
Luer-Lok, flange e dispositivo de segurança 
articulado pré acoplado ao corpo da 
seringa. O êmbolo é dividido em haste e 
rolha de borracha. A escala da graduação 
é de 1ml nos traços longos e de 0,2ml nos 
traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e prazo 
de validade. 

 R$ R$ 

194 50000 UN 

SERINGAS DESC. S/AG. 10 ML. Seringa 
hipodérmica de segurança, estéril, 
descartável, de uso único para uso geral em 
procedimentos terapêuticos. Seringa 
confeccionada em polipropileno e 
constituída por cilindro, êmbolo e 
graduação até 10ml. O cilindro é dividido 
em corpo com siliconização interna, bico 
tipo Luer-Lok, flange e dispositivo de 
segurança articulado pré acoplado ao 
corpo da seringa. O êmbolo é dividido em 
haste e rolha de borracha. A escala da 
graduação é de 1ml nos traços longos e de 
0,2ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido 
de etileno. Embalagem individual estéril com 
dados de identificação e procedência, data 
e prazo de validade. 

 R$ R$ 

195 15000 UN 

SERINGAS DESC. S/AG. 20 ML. Seringa 
descartável, com graduação milimetrada, 
enumerada a cada 0,5ml, bico sem rosca 
para adaptação da agulha, com borracha 
na ponta do embolo, possibilitando perfeito 
deslize. Embalagem individual estéril com 
dados de identificação e procedência, data 
e tipo de esterilização e prazo de validade. 

 R$ R$ 

196 100 UN 

SERINGAS DESC. S/AG. 60 ML P/ UROLOGIA. 
Seringa descartável, com bico slip, com 
graduação  milimetrada, enumerada a 
cada 0,5ml bico sem rosca pra adaptação 
da agulha, com borracha na ponta do 
embolo, possibilitando perfeito deslize. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e prazo de validade. 

 R$ R$ 

197 150 UN 

SONDA ASP. TRAQUEAL N. 04. Sonda de 
aspiração traqueal descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 
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198 200 UN 

SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06. Sonda de 
aspiração traqueal descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

199 300 UN 

SONDA ASP. TRAQUEAL N. 08. Sonda de 
aspiração traqueal descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

200 1200 UN 

SONDA ASP. TRAQUEAL N. 10. Sonda de 
aspiração traqueal descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

201 3500 UN 

SONDA ASP. TRAQUEAL N. 12. Sonda de 
aspiração traqueal descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

202 3800 UN 

SONDA ASP. TRAQUEAL N. 14. Sonda de 
aspiração traqueal descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

203 300 UN 

SONDA ASP. TRAQUEAL N. 16. Sonda de 
aspiração traqueal descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

204 100 UN 

SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 18. Sonda de 
aspiração traqueal descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

205 10 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 3 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 3 estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

206 10 UN 
SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 3,5. 
Sonda endotraqueal descartável, nº 3 estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 

 R$ R$ 
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transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

207 10 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 4. Sonda 
endotraqueal descartável, nº 4 estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

208 20 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 4,5. 
Sonda endotraqueal descartável, nº 4,5 
estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, 
flexível, transparente. Embalagem individual 
em papel grau cirúrgico, estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

209 20 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 5 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 5 estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

210 20 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 5,5 
Sonda endotraqueal descartável, nº 5,5 
estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, 
flexível, transparente. Embalagem individual 
em papel grau cirúrgico, estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

211 20 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 6 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 6 estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

212 20 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 6,5 
Sonda endotraqueal descartável, nº 6,5 
estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, 
flexível, transparente. Embalagem individual 
em papel grau cirúrgico, estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

213 30 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 7 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 7 estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

214 300 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 7,5 
Sonda endotraqueal descartável, nº 7,5 
estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, 
flexível, transparente. Embalagem individual 
em papel grau cirúrgico, estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo 

 R$ R$ 
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de esterilização e tempo de validade. 

215 60 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 8 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 8 estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

216 20 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 8,5 
Sonda endotraqueal descartável, nº 8,5 
estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, 
flexível, transparente. Embalagem individual 
em papel grau cirúrgico, estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

217 10 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 9 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 9 estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

218 10 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF. N. 9,5 
Sonda endotraqueal descartável, nº 9,5 
estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, 
flexível, transparente. Embalagem individual 
em papel grau cirúrgico, estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

219 10 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF N. 02 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 2 estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

220 10 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF N. 2,5 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 2,5 estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

221 10 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF N. 3,5 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 3,5 estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

222 10 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF N. 4,0 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 4,0 estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

223 10 UN 
SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF N. 4,5 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 4,5 estéril, 

 R$ R$ 



 

 

 

 

 

50 
Edital Pregão 04-2019 - Registro de Preços de Correlatos 

 
FUNDAÇÃO BENEFICENTE  DE  PEDREIRA – FUNBEPE 

PEDREIRA-ESTADO DE SÃO PAULO 
Rua Henriqueta Rondello Canesso, 161 –Vila Canesso – CEP 13.920-000 

Fones: (19) 3893-2046 – 3893-2171 
CNPJ 59.006.460.0001/70 – Inscrição Estadual: Isenta. 

E-MAILS: funbepe.licitacao@gmail.com, licitacao@funbepe.org.br  

 

ITENS QUANTS. UNIDS. DESCRIÇÕES MARCAS 
VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

224 10 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF N. 5,0 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 5,0 estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

225 10 UN 

SONDA FOLLEY 2 VIAS  N. 10 Sonda foley 2 
vias com balão confeccionado em 
borracha natural, siliconizada, com três vias 
na extremidade distal e a proximal (ponta) 
deverá ser arredondada com dois orifícios 
contra laterais. Cada sonda deverá 
apresentar número e a capacidade do 
balão estampados em local visível e 
permanente. Embalagem individual estéril 
com dados de identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização. 

 R$ R$ 

226 100 UN 

SONDA FOLLEY 2 VIAS  N. 12 Sonda foley 2 
vias com balão confeccionado em 
borracha natural, siliconizada, com três vias 
na extremidade distal e a proximal (ponta) 
deverá ser arredondada com dois orifícios 
contra laterais. Cada sonda deverá 
apresentar número e a capacidade do 
balão estampados em local visível e 
permanente. Embalagem individual estéril 
com dados de identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização. 

 R$ R$ 

227 400 UN 

SONDA FOLLEY 2 VIAS  N. 14 Sonda foley 2 
vias com balão confeccionado em 
borracha natural, siliconizada, com três vias 
na extremidade distal e a proximal (ponta) 
deverá ser arredondada com dois orifícios 
contra laterais. Cada sonda deverá 
apresentar número e a capacidade do 
balão estampados em local visível e 
permanente. Embalagem individual estéril 
com dados de identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização. 

 R$ R$ 

228 500 UN 

SONDA FOLLEY 2 VIAS  N. 16 Sonda foley 2 
vias com balão confeccionado em 
borracha natural, siliconizada, com três vias 
na extremidade distal e a proximal (ponta) 
deverá ser arredondada com dois orifícios 
contra laterais. Cada sonda deverá 
apresentar número e a capacidade do 
balão estampados em local visível e 
permanente. Embalagem individual estéril 
com dados de identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização. 

 R$ R$ 

229 100 UN 
SONDA FOLLEY 2 VIAS  N. 18 Sonda foley 2 
vias com balão confeccionado em 
borracha natural, siliconizada, com três vias 

 R$ R$ 
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na extremidade distal e a proximal (ponta) 
deverá ser arredondada com dois orifícios 
contra laterais. Cada sonda deverá 
apresentar número e a capacidade do 
balão estampados em local visível e 
permanente. Embalagem individual estéril 
com dados de identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização. 

230 120 UN 

SONDA FOLLEY 2 VIAS  N. 20. Sonda foley 2 
vias com balão confeccionado em 
borracha natural, siliconizada, com três vias 
na extremidade distal e a proximal (ponta) 
deverá ser arredondada com dois orifícios 
contra laterais. Cada sonda deverá 
apresentar número e a capacidade do 
balão estampados em local visível e 
permanente. Embalagem individual estéril 
com dados de identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização. 

 R$ R$ 

231 20 UN 

SONDA FOLLEY 3 VIAS  N. 18. Sonda foley 3 
vias com balão confeccionado em 
borracha natural, siliconizada, com três vias 
na extremidade distal e a proximal (ponta) 
deverá ser arredondada com dois orifícios 
contra laterais. Cada sonda deverá 
apresentar número e a capacidade do 
balão estampados em local visível e 
permanente. Embalagem individual estéril 
com dados de identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização. 

 R$ R$ 

232 20 UN 

SONDA FOLLEY 3 VIAS  N. 20. Sonda foley 3 
vias com balão confeccionado em 
borracha natural, siliconizada, com três vias 
na extremidade distal e a proximal (ponta) 
deverá ser arredondada com dois orifícios 
contra laterais. Cada sonda deverá 
apresentar número e a capacidade do 
balão estampados em local visível e 
permanente. Embalagem individual estéril 
com dados de identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização. 

 R$ R$ 

233 20 UN 

SONDA FOLLEY 3 VIAS  N. 22. Sonda foley 3 
vias com balão confeccionado em 
borracha natural, siliconizada, com três vias 
na extremidade distal e a proximal (ponta) 
deverá ser arredondada com dois orifícios 
contra laterais. Cada sonda deverá 
apresentar número e a capacidade do 
balão estampados em local visível e 
permanente. Embalagem individual estéril 
com dados de identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização. 

 R$ R$ 

234 200 UN 

SONDA LEVINE N. 16. Sonda nasogástrica 
descartável, estéril, confeccionada em 
polivinil, atóxica, flexível, transparente. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

235 100 UN SONDA LEVINE N. 06. Sonda nasogástrica  R$ R$ 
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descartável, estéril, confeccionada em 
polivinil, atóxica, flexível, transparente. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

236 1000 UN 

SONDA LEVINE N. 08. Sonda nasogástrica 
descartável, estéril, confeccionada em 
polivinil, atóxica, flexível, transparente. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

237 200 UN 

SONDA LEVINE N. 10. Sonda nasogástrica 
descartável, estéril, confeccionada em 
polivinil, atóxica, flexível, transparente. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

238 100 UN 

SONDA LEVINE N. 12. Sonda nasogástrica 
descartável, estéril, confeccionada em 
polivinil, atóxica, flexível, transparente. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

239 200 UN 

SONDA LEVINE N. 14. Sonda nasogástrica 
descartável, estéril, confeccionada em 
polivinil, atóxica, flexível, transparente. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

240 100 UN 

SONDA LEVINE N. 18. Sonda nasogástrica 
descartável, estéril, confeccionada em 
polivinil, atóxica, flexível, transparente. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

241 100 UN 

SONDA LEVINE N. 20. Sonda nasogástrica 
descartável, estéril, confeccionada em 
polivinil, atóxica, flexível, transparente. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

242 100 UN 

SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 08. 
Sonda de poliuretano macio e flexível, 
radiopaca em toda a extensão, sistema de 
conexão luer invertido, mandril em inox, tipo 
corda de violão que dispensa o uso de 
lubrificantes, com tampa protetora, uma ou 
duas aberturas na ogiva radiopacas, ponta 
pesada preferencialmente de tungstênio, 
embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme plástico que contenha 
externamente dados de rotulagem 
conforme portaria do MS-SVS, nº1 de 
23/01/96. 

 R$ R$ 

243 200 UN 

SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12. 
Sonda de poliuretano macio e flexível, 
radiopaca em toda a extensão, sistema de 
conexão luer invertido, mandril em inox, tipo 
corda de violão que dispensa o uso de 

 R$ R$ 
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lubrificantes, com tampa protetora, uma ou 
duas aberturas na ogiva radiopacas, ponta 
pesada preferencialmente de tungstênio, 
embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme plástico que contenha 
externamente dados de rotulagem 
conforme portaria do MS-SVS, nº1 de 
23/01/96. 

244 20 UN 

SONDA RETAL N. 20. Sonda retal descartável, 
estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, 
flexível, transparente. Embalagem individual 
em papel grau cirúrgico, estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

245 20 UN 

SONDA RETAL N. 26. Sonda retal descartável, 
estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, 
flexível, transparente. Embalagem individual 
em papel grau cirúrgico, estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

246 20 UN 

SONDA RETAL Nº 18. Sonda retal descartável, 
estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, 
flexível, transparente. Embalagem individual 
em papel grau cirúrgico, estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

247 20 UN 

SONDA RETAL Nº 24. Sonda retal descartável, 
estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, 
flexível, transparente. Embalagem individual 
em papel grau cirúrgico, estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

248 20 UN 

SONDA RETAL Nº 28. Sonda retal descartável, 
estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, 
flexível, transparente. Embalagem individual 
em papel grau cirúrgico, estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização e tempo de validade. 

 R$ R$ 

249 100 UN 

SONDA URETRAL N. 04. Sonda uretral 
descartável, estéril, confeccionada em 
polivinil, atóxica, flexível, transparente. 
Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação 
e procedência, data e tipo de esterilização 
e tempo de validade. 

 R$ R$ 

250 1500 UN 

SONDA URETRAL N. 10. Sonda uretral 
descartável, estéril, confeccionada em 
polivinil, atóxica, flexível, transparente. 
Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação 
e procedência, data e tipo de esterilização 
e tempo de validade. 

 R$ R$ 

251 2000 UN 

SONDA URETRAL N. 12. Sonda uretral 
descartável, estéril, confeccionada em 
polivinil, atóxica, flexível, transparente. 
Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação 
e procedência, data e tipo de esterilização 
e tempo de validade. 

 R$ R$ 



 

 

 

 

 

54 
Edital Pregão 04-2019 - Registro de Preços de Correlatos 

 
FUNDAÇÃO BENEFICENTE  DE  PEDREIRA – FUNBEPE 

PEDREIRA-ESTADO DE SÃO PAULO 
Rua Henriqueta Rondello Canesso, 161 –Vila Canesso – CEP 13.920-000 

Fones: (19) 3893-2046 – 3893-2171 
CNPJ 59.006.460.0001/70 – Inscrição Estadual: Isenta. 

E-MAILS: funbepe.licitacao@gmail.com, licitacao@funbepe.org.br  

 

ITENS QUANTS. UNIDS. DESCRIÇÕES MARCAS 
VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 

252 2000 UN 

SONDA URETRAL N. 14. Sonda uretral 
descartável, estéril, confeccionada em 
polivinil, atóxica, flexível, transparente. 
Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação 
e procedência, data e tipo de esterilização 
e tempo de validade. 

 R$ R$ 

253 200 UN 

SONDA URETRAL N. 16. Sonda uretral 
descartável, estéril, confeccionada em 
polivinil, atóxica, flexível, transparente. 
Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação 
e procedência, data e tipo de esterilização 
e tempo de validade. 

 R$ R$ 

254 100 UN 

SONDA URETRAL Nº 06. Sonda uretral 
descartável, estéril, confeccionada em 
polivinil, atóxica, flexível, transparente. 
Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação 
e procedência, data e tipo de esterilização 
e tempo de validade. 

 R$ R$ 

255 300 UN 

SONDA URETRAL Nº 08. Sonda uretral 
descartável, estéril, confeccionada em 
polivinil, atóxica, flexível, transparente. 
Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação 
e procedência, data e tipo de esterilização 
e tempo de validade. 

 R$ R$ 

256 60 UN 

SONDA URETRAL Nº 18. Sonda uretral 
descartável, estéril, confeccionada em 
polivinil, atóxica, flexível, transparente. 
Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação 
e procedência, data e tipo de esterilização 
e tempo de validade. 

 R$ R$ 

257 200 UN 

TALA METÁLICA 1MT X 20MM. Tala metálica 
em material inox, revestido em espuma, sem 
rebarbas. Embalagem protetora individual, 
com dados de identificação e procedência. 

 R$ R$ 

258 50 UN 

TELA DE POLIPROPILENO. Tela cirúrgica de 
polipropileno, tamanho 10cm x 10cm, 
embalada individualmente em papel grau 
cirúrgico ou combinação deste em 
polipropileno. Embalagem individual. 

 R$ R$ 

259 50 UN 

TELA DE POLIPROPILENO. Tela cirúrgica de 
polipropileno, tamanho 26cm x 36cm, 
embalada individualmente em papel grau 
cirúrgico ou combinação deste em 
polipropileno. Embalagem individual. 

 R$ R$ 

260 20 UN 

TELA DE POLIPROPILENO. Tela cirúrgica de 
polipropileno, tamanho de 
aproximadamente 6cm x 12cm, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico ou 
combinação deste em polipropileno. 
Embalagem individual. 

 R$ R$ 

261 100 UN 

TELA DE POLIPROPILENO. Tela cirúrgica de 
polipropileno, tamanho 15cm x 15cm, 
embalada individualmente em papel grau 
cirúrgico ou combinação deste em 

 R$ R$ 
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polipropileno. Embalagem individual. 

262 50 UN 

TELA DE POLIPROPILENO. Tela cirúrgica de 
polipropileno, tamanho 7,5cm x 15cm, 
embalada individualmente em papel grau 
cirúrgico ou combinação deste em 
polipropileno. Embalagem individual. 

 R$ R$ 

263 10 UN 

TELA MONOCRYL - ULTRAPRO 10 X 15CM. Tela 
monofilamentada de baixa densidade 
parcialmente absorvível  composta de duas 
partes iguais de Prolene (Polipropileno) não 
absorvível e Monocryl (Poliglecaprone) 
absorvível. 

 R$ R$ 

264 50 UN 

TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL. Visor 
decimal, medição em ºC, à prova d’água, 
alarme, sinal sonoro, haste flexível 
emborrachada, tempo de medição: 60 
segundos, indicação do nível de bateria, 
desligamento automático, bateria inclusa. 
Aprovado pelo INMETRO. 

 R$ R$ 

265 40 UN TINTURA DE BENJOIM - FRASCO 100ML  R$ R$ 

266 1000 CX 

TIRAS PARA GLICEMIA. Fita reagente para 
glicemia com espectro de 20 a 600mg/dl, 
com curva de conforto embaladas em 
frasco/tubo, constando dados de 
identificação e procedência, data de 
validade, caixa com 50 unidades. A Empresa 
detentora deste item deverá em caráter de 
comodato fornecer durante a vigência do 
contrato 12 aparelhos compatíveis com as 
tiras. 

 R$ R$ 

267 500 UN 

TORNEIRA PARA ACESSO VENOSO 
PERIFÉRICO: DESCARTÁVEL 3 VIAS - Corpo 
transparente com três extremidades de 
conexão (duas fêmeas luer lock e um 
macho luer slip ou luer lock) , Manípulo 
colorido para direcionamento e oclusão de 
fluxo. 

 R$ R$ 

268 1000 PCT 

TOUCAS DESCARTÁVEIS. Touca descartável 
sanfonada confeccionado em prolipopileno 
(Falso tecido) com elástica gramatura 20 
gramas. Pacote com 100 unidades. 

 R$ R$ 

269 3 RL 

TUBO LÁTEX 200 MM. Tubo de látex nº 200. 
Diâmetro externo de 09mm e interno de 
06mm, flexível, atóxico, não estéril, resistente 
a autoclavagem e aos processos de 
desinfecção. Embalagem em plástico 
resistente, transparente ou leitoso, em rolo 
com 15mt aproximado, contendo 
externamente nº de lote, data de 
fabricação, marca comercial, prazo de 
validade exigidos pelo Ministério da Saúde. 

 R$ R$ 

270 3 RL 

TUBO LÁTEX 204MM. Tubo de látex nº 204. 
Diâmetro externo de 06mm e interno de 
05mm, flexível, atóxico, não estéril, resistente 
a autoclavagem e aos processos de 
desinfecção. Embalagem em plástico 
resistente, transparente ou leitoso, em rolo 
com 15mt aproximado, contendo 
externamente nº de lote, data de 

 R$ R$ 
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ITENS QUANTS. UNIDS. DESCRIÇÕES MARCAS 
VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 
fabricação, marca comercial, prazo de 
validade exigidos pelo Ministério da Saúde. 

271 3 RL 

TUBO SILICONE P/ ASPIRAÇÃO 204MM. Tubo 
cirúrgico de silicone cor natural transparente, 
parede interna lisa, espessura uniforme, 
parede externa com resistência à pressão 
suportando várias esterilizações à vapor 
resistente à produtos químicos, isenta de 
aroma perfume, não provoca irritação nem 
reação alérgica, anti- aderente hidrofóbio, 
estável à temperatura de menos 60º + 250º 
utilizado em drenagem sucção contato c/ 
alimentos vapor e líquidos. Procedência 
nacional, diâmetro externo 12mm, diâmetro 
interno 6mm. 

 R$ R$ 

272 120 L 

VASELINA LIQUIDA 1000 ML. Embalagem com 
dados de identificação e procedência data 
de fabricação e tempo de validade, registro 
em órgão competente. 

 R$ R$ 

273 2000 UN 

FITA MICROPORE TRANSPARENTE 100 X 
4,5.Fita adesiva hipolalergênica para 
fixaçãode curativos, composta por um dorso 
elástico de polietileno transparente, 
microperfurado mecanicamente para fazer 
cortes bidirecionais, usando luvas e sem uso 
de tesouras.Possui adesivo acrílico 
comprovadamente hipoalergênico.É 
radiotransparente.Embalagem com dados 
de procedência e identificação. 

 R$ R$ 

    
VALOR 

GLOBAL: 
R$ 

 
1.3. A(s) quantidade(s) constante(s) na cláusula 1.2 é(são) estimativa(s) de consumo, prevista(s) 
para ser(em) consumida(s) no período de 12 (doze) meses, não estando esta FUNDAÇÃO 
obrigada à aquisição, podendo não consumir, ou consumir a menos do que foi previsto. 
 
1.4. Fica observado que expirado o prazo de fornecimento, as partes não terão mais nenhuma 
obrigação uma com a outra. 
 

CLÁUSULA 02 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DETENTORA DA ATA 
 
A DETENTORA DA ATA se compromete pelo presente instrumento a: 
 
2.1. Comunicar imediatamente a Fundação qualquer ocorrência ou anormalidade no 
fornecimento do objeto. 
 
2.2. Assumir total responsabilidade sobre o fornecimento do objeto, e responsabilizar-se por 
quaisquer prejuízos que sejam causados à Fundação ou a terceiros. 
 
2.3. Manter durante toda a vigência da Ata, as condições de habilitação e qualificação que lhe 
foram exigidas na licitação. 
 
2.4. Arcar com o pagamento de todos os tributos, encargos e demais obrigações que incidam 
sobre o fornecimento. 
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2.5. O Departamento de Farmácia exercerá ampla fiscalização para verificação da correta 
entrega do objeto. 
 
2.6. A Empresa será a única responsável pela entrega do(s) produto(s), sendo que no(s) preço(s) 
registrado(s) já deverá estar incluso o custo com a entrega do(s) mesmo(s). 
 
2.7.  Esta Fundação só aceitará a mudança de marca(s) do(s) item(ns) com a aprovação do 
Departamento de Farmácia, desde que a qualidade do produto seja igual ou superior ao 
cotado pela licitante e o preço não seja superior ao já registrado.   
 

CLÁUSULA 03 
 

DO VALOR TOTAL REGISTRADO 
 
3.1. O valor total desta Ata é de R$ _______________ (__________________________________________), 
conforme quantidade(s), descrição(ões) e preço(s) citado(s) na cláusula 1.2. 
 

CLÁUSULA 04 
 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1. Os pagamentos decorrentes do fornecimento serão efetuados diretamente por esta 
Fundação, através do Departamento Contábil. 
 
4.1.1. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias consecutivos da data emissão da Nota 
Fiscal, respeitando o disposto no artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, devendo a empresa emitir 
Nota Fiscal no ato de cada entrega, conforme pedidos de fornecimento enviados pelo 
Departamento de Compras.  
 
4.1.2. Em caso de atraso no pagamento de valores devidos à empresa, esta Fundação deverá 
quitar o respectivo valor com as devidas atualizações e juros legais.  
 
4.1.3. Nos termos do art. 16, da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 2 de outubro de 2014, 
será exigido da empresa a cada pagamento realizado, a comprovação da regularidade fiscal, 
no caso em que os documentos apresentados estiverem vencidos. 
 

CLÁUSULA 05 
 

DO PRAZO DE FORNECIMENTO 
 

O Prazo de fornecimento, bem como a vigência da presente Ata, será de 12 (doze) 
meses, a contar de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA 06 
 

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 

6.1. O fornecimento do objeto será parcelado, conforme necessidade desta Fundação, 
mediante Pedidos de Compra emitidos pelo Departamento de Compras, os quais serão 
transmitidos via e-mail ou entregues pessoalmente à empresa. 
 
6.2. Caso a empresa deseje, o Departamento de Compras poderá enviar a Nota de Empenho, 
mas o documento que oficializa a ordem de fornecimento é o Pedido de Compra. 
 
6.3. A entrega do objeto será nesta Fundação, situada na Rua Henriqueta Rondello Canesso, 161 
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– Vila Canesso – Pedreira - SP, no seguinte horário: das 07h00 às 16h00, de segunda à sexta-feira, 
exceto feriados ou pontos facultativos.  
 
6.4. Os produtos que possuírem validade deverão ser entregues com prazo superior a 70% de sua 
validade total, pois caso contrário, serão devolvidos, devendo ser substituídos de imediato.  
 
6.5. O prazo de entrega dos produtos será de 10 (dez) dias consecutivos, contados da data do 
recebimento do Pedido de Compra.  
 
6.6. A frequência estimada dos pedidos é a cada 30 (trinta) dias.  
 

CLÁUSULA 07 
 

DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO E REAJUSTE 
 
Não haverá reequilíbrio econômico-financeiro e nem reajuste nos preços registrados.   
 

CLÁUSULA 08 
 

DA RESCISÃO DA ATA 
 
8.1. O descumprimento das regras previstas nesta Ata enseja a sua rescisão, com as 
consequências previstas em lei ou regulamento. 
 
8.2. Constituem motivos para rescisão, os fatos elencados no artigo 78, da Lei Federal 8.666/93.  
 
8.3.  A rescisão poderá ser de acordo com o disposto no artigo 79, da Lei Federal nº. 8.666/93, 
acarretando as consequências do artigo 80 do mesmo diploma legal.   
 

CLÁUSULA 09 
 

DAS SANÇÕES 
 
9.1. A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na 
execução, sujeitará a empresa às seguintes penalidades: 
 
9.1.1 Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com esta 
Fundação pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme a autoridade fixar em função da natureza 
e da gravidade da falta cometida; 
 
9.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior; 
 
9.1.3. À parte que der causa à rescisão sem justo motivo, obrigar-se-á ao pagamento de multa 
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total desta Ata, à época da ocorrência, a qual será 
revertida à parte inocente, garantindo sempre o direito à defesa. 
 
9.1.4. No caso de atraso no fornecimento:  
 
9.1.4.1. Atraso em até 03 (três) dias consecutivos: multa de 1% ao dia, do total do pedido de 
fornecimento; 
 



 

 

 

 

 

59 
Edital Pregão 04-2019 - Registro de Preços de Correlatos 

 
FUNDAÇÃO BENEFICENTE  DE  PEDREIRA – FUNBEPE 

PEDREIRA-ESTADO DE SÃO PAULO 
Rua Henriqueta Rondello Canesso, 161 –Vila Canesso – CEP 13.920-000 

Fones: (19) 3893-2046 – 3893-2171 
CNPJ 59.006.460.0001/70 – Inscrição Estadual: Isenta. 

E-MAILS: funbepe.licitacao@gmail.com, licitacao@funbepe.org.br  

 

9.1.4.2. Atraso de 04 (quatro) a 07 (sete) dias consecutivos: multa de 2% ao dia, do total do 
pedido de fornecimento; 
 
9.1.4.3. Superior a 07 (sete) dias consecutivos enseja a rescisão, aplicando-se as penalidades 
constantes nesta Ata. 
 
9.1.5. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, e o seu pagamento 
não eximirá a empresa da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. A empresa também não se eximirá das sanções previstas nas Leis Federais nºs. 
8.666/93 e 8.883/94 e suas alterações. 
 
9.1.6. No caso de aplicação de quaisquer das penalidades previstas nesta Ata, será garantido o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA 10 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO 
 
Esta Fundação se compromete, em decorrência desta avença, a: 
 
10.1. Fornecer todos os dados e informações necessárias ao completo e correto fornecimento 
do objeto; 
 
10.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução, promover os 
pagamentos dentro do prazo estipulado para tal, bem como fornecer atestado de 
fornecimento quando solicitado, desde que atendidas as obrigações. 
 

CLÁUSULA 11 
 

DOS TRIBUTOS E DESPESAS 
 
Constituirá encargos exclusivos da empresa o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e 
despesas decorrentes da formalização desta Ata, bem como, custos com funcionários, entregas 
e demais obrigações. 
 

CLÁUSULA 12 
 

DO SUPORTE LEGAL 
 
O presente instrumento é firmado de acordo com as Leis Federais nºs. 8.666/93 e 8.883/94 e suas 
alterações. 
 

CLÁUSULA 13 
 

DO FORO 
 
13.1. Para quaisquer questões, dúvidas ou controvérsias oriundas da execução da presente Ata, 
as partes elegem de comum acordo o foro da Comarca de Pedreira, Estado de São Paulo, para 
dirimir as questões da interpretação deste documento, e renunciam a outros por mais 
privilegiados que sejam. 
 
13.2. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado e por estarem às partes justas e de 
pleno acordo, assinam a presente Ata em três vias de igual teor e para um único efeito de 
direito, juntamente com duas testemunhas abaixo nomeadas, a tudo presentes. 
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Pedreira (SP), __ de _____________ de ____. 

 
 
FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA – FUNBEPE 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

(NOME DA EMPRESA) 
DETENTORA DA ATA 
 
 
 
 
 

(REPRESENTANTE LEGAL DA FUNDAÇÃO) 
PRESIDENTE/SUPERINTENDENTE DA FUNBEPE 

(REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
REPRESENTANTE LEGAL  

 
 
TESTEMUNHAS: 
 

01 -  Nome por extenso : __________________________________ 
 

R.G.   : __________________________________ 
 
Assinatura  : __________________________________ 

 
 
 

02 -  Nome por extenso : __________________________________ 
 

R.G.   : __________________________________ 
 
Assinatura  : __________________________________ 
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ANEXO V – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2019 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS XX/XXXX  
 

CONTRATANTE:  
CONTRATADO:  
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): Ata de Registro de Preços nº. xx/xxxx 
OBJETO: Registro de preços para fornecimento parcelado de materiais hospitalares correlatos, 
para reposição do estoque do almoxarifado da farmácia desta Fundação. 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1. Estamos CIENTES de que: 
 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 
Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil; 
 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
Pedreira (SP), __ de _______________ de ____. 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: ___________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: __________________________________ 
E-mail institucional _______________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura:______________________________________________________ 
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Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: ___________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: __________________________________ 
E-mail institucional _______________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: __________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: ___________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: __________________________________ 
E-mail institucional _______________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________  
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO VI – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2019 
 

QUANTIDADES, DESCRIÇÕES E VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS MÉDIOS ESTIMADOS DOS ITENS QUE 
COMPÕEM O OBJETO. 
 
Ref: Pregão Presencial nº. 04/2019 

Processo nº. 73/2019 
 

ITENS QUANTS. UNIDS. DESCRIÇÕES 
VALORES 

ESTIMADOS 
VALORES TOTAIS 

1 125 PCT 

ABAIXADOR DE LÍNGUA - MADEIRA - Formato 
convencional com extremidades arredondadas, com 
14cm de largura, 0,2cm de espessura, embalagem com 
dados de identificação e procedência. 

R$ 4,20 R$ 525,00 

2 4500 UN INJETOR LUER (ADAPTADOR PRN) ADAPTADOR PRN R$ 3,57 R$ 16.065,00 

3 130 L 

AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES -  1000 ML. - 
Embalagem foca com dados de identificação e 
procedência data de fabricação e tempo de validade, 
registro em órgão competente. 

R$ 5,99 R$ 778,70 

4 5000 UN 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL: 13 X 4,5 - Calibre 
4,5;corpo de aço inox biseltrifacetado, ponta aguçada, 
protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com 
dados de identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 0,13 R$ 650,00 

5 1500 UN 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL: 20 X 0,55 - Calibre 
0,55;corpo de aço inox biseltrifacetado, ponta 
aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril 
com dados de identificação e procedência, data e tipo 
da esterilização e tempo de validade. 

R$ 0,14 R$ 210,00 

6 5000 UN 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL: 25 X 0,7 - Calibre 
0,7;corpo de aço inox biseltrifacetado, ponta aguçada, 
protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com 
dados de identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 0,12 R$ 600,00 

7 10000 UN 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL: 30 X 0,7 - Calibre 
0,7;corpo de aço inox biseltrifacetado, ponta aguçada, 
protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com 
dados de identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 0,10 R$ 1.000,00 

8 10000 UN 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL: 30 X 0,8 - Calibre 
0,8;corpo de aço inox biseltrifacetado, ponta aguçada, 
protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com 
dados de identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 0,10 R$ 1.000,00 

9 60000 UN 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL: 40 X 12 - Calibre 
12;corpo de aço inox biseltrifacetado, ponta aguçada, 
protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com 
dados de identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 0,10 R$ 6.000,00 

10 25 UN 

AGULHAS PERIDURAL 18G x 3 ½ - Agulha descartável, do 
tipo bisel curvo,  para punção peridural Na cor rosa com 
diâmetro da agulha de 1,3mm e comprimento de 
8,9cm. Equivalente a 90x12. Embalagem estéril com 
dados de identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade.  Embalagem cx c/ 25 
unidades. 

R$ 38,19 R$ 954,75 

11 50 UN 

AGULHAS RAQUI 22G x 3 ½ - Agulha Raqui descartável 
Spinal sem introdutor guia e com mandril. Embalagem 
estéril com dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização e tempo de validade. 

R$ 16,76 R$ 838,00 
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ITENS QUANTS. UNIDS. DESCRIÇÕES 
VALORES 

ESTIMADOS 
VALORES TOTAIS 

12 200 UN 

AGULHAS RAQUI 25G x 3 ½ - Agulha Raqui descartável 
Spinal sem introdutor guia e com mandril. Embalagem 
estéril com dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização e tempo de validade. 

R$ 15,12 R$ 3.024,00 

13 100 UN 

AGULHAS RAQUI 27G x 3 ½ - Agulha Raqui descartável 
Spinal sem introdutor guia e com mandril. Embalagem 
estéril com dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização e tempo de validade. 

R$ 24,80 R$ 2.480,00 

14 500 RL 

ALGODAO HIDROFILO  500 GRS. - Em manta fina, com 
camadas sobre postas formando uma manta com 
espessura uniforme entre 1 e 1,5cm e regularmente 
compacto, de aspecto: homogêneo e macio, cor 
branca, boa absorvência, inodoro enrolado em papel 
apropriado em toda a sua extensão, medindo 
aproximadamente 22cm de largura. Embalagem com 
dados de identificação e procedência. 

R$ 14,25 R$ 7.125,00 

15 4000 UN 

ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM. - Atadura de algodão 
ortopédico, medindo 10 cm de largura por x 1 mt de 
comprimento, confeccionado em fibra de algodão, cor 
natural, com relativa impermeabilidade (substância 
aderente em cima da superfície a fim de formar uma 
camada compacta), oferecendo adequada proteção 
à pele contra a umidade do gesso, distribuição uniforme 
do algodão, enrolada. Embalagem com dados de 
identificação e procedência. 

R$ 0,65 R$ 2.600,00 

16 6000 UN 

ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM - Atadura de algodão 
ortopédico, medindo 15 cm de largura por x 1 mt de 
comprimento, confeccionado em fibra de algodão, cor 
natural, com relativa impermeabilidade (substância 
aderente em cima da superfície a fim de formar uma 
camada compacta), oferecendo adequada proteção 
à pele contra a umidade do gesso, distribuição uniforme 
do algodão, enrolada. Embalagem com dados de 
identificação e procedência. 

R$ 0,98 R$ 5.880,00 

17 5000 UN 

ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM. - Atadura de algodão 
ortopédico, medindo 20 cm de largura por x 1 mt de 
comprimento, confeccionado em fibra de algodão, cor 
natural, com relativa impermeabilidade (substância 
aderente em cima da superfície a fim de formar uma 
camada compacta), oferecendo adequada proteção 
à pele contra a umidade do gesso, distribuição uniforme 
do algodão, enrolada. Embalagem com dados de 
identificação e procedência. 

R$ 1,20 R$ 6.000,00 

18 50 UN 

ALMOTOLIA PLÁSTICA AMBAR – 250ML - Almotolia 
plástica âmbar (escura) para solução, confeccionada 
em plástico a qual impeça a passagem de luz em seu 
interior, capacidade de 250ml, resistente à desinfecção. 
Embalagem com dados de identificação e 
procedência. 

R$ 3,63 R$ 181,50 

19 100 UN 

ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 250ML. - Almotolia 
plástica transparente para solução, confeccionada em 
plástico a qual impeça a passagem de luz em seu 
interior, capacidade de 300ml, resistente à desinfecção. 
Embalagem com dados de identificação e 
procedência. 

R$ 3,47 R$ 347,00 

20 8000 UN 

ATADURA DE CREPE 10CM.4,5MT. 13 FIOS - 
Confeccionada em treze fios por cm2 de algodão cru 
ou componentes sintéticos com as bordas delimitadas, 
elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em 

R$ 0,75 R$ 6.000,00 
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forma cilíndrica), isenta de defeitos. Material deverá 
medir 1,80mt em repouso. Embalagem com dados de 
identificação e procedência. 

21 8000 UN 

ATADURA DE CREPE 15CM. 4,5MT. 13 FIOS - 
Confeccionada em treze fios por cm2 de algodão cru 
ou componentes sintéticos com as bordas delimitadas, 
elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em 
forma cilíndrica), isenta de defeitos.  Material deverá 
medir 1,80mt em repouso.   Embalagem com dados de 
identificação e procedência. 

R$ 0,85 R$ 6.800,00 

22 5000 UN 

ATADURA DE CREPE 20CM. 4,5MT. 13 FIOS - 
Confeccionada em treze fios por cm2 de algodão cru 
ou componentes sintéticos com as bordas delimitadas, 
elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em 
forma cilíndrica), isenta de defeitos. Material deverá 
medir 1,80mt em repouso. Embalagem com dados de 
identificação e procedência. 

R$ 1,20 R$ 6.000,00 

23 2000 UN 

ATADURA GESSADA 10 CM - Atadura de gesso 
medindo10cm, de largura x 3m de comprimento, 
confeccionada em tecido / gaze comum / gesso / 
componentes químicos / na proporção adequada, 
permitindo o uso efetivo e boa secagem (tempo de 5 a 
6 minutos aproximadamente), enrolado de forma 
contínua. Embalagem individual com dados de 
identificação e procedência. 

R$ 2,00 R$ 4.000,00 

24 2000 UN 

ATADURA GESSADA 15 CM - Atadura de gesso 
medindo15cm, de largura x 3m de comprimento, 
confeccionada em tecido / gaze comum / gesso / 
componentes químicos / na proporção adequada, 
permitindo o uso efetivo e boa secagem (tempo de 5 a 
6 minutos aproximadamente), enrolado de forma 
contínua. Embalagem individual com dados de 
identificação e procedência. 

R$ 2,13 R$ 4.260,00 

25 1000 UN 

ATADURA GESSADA 20CM - Atadura de gesso 
medindo20cm, de largura x 3m de comprimento, 
confeccionada em tecido / gaze comum / gesso / 
componentes químicos / na proporção adequada, 
permitindo o uso efetivo e boa secagem (tempo de 5 a 
6 minutos aproximadamente), enrolado de forma 
contínua. Embalagem individual com dados de 
identificação e procedência. 

R$ 5,17 R$ 5.170,00 

26 200 UN 

ATADURA GESSADA 6 CM - Atadura de gesso 
medindo6cm, de largura x 3m de comprimento, 
confeccionada em tecido / gaze comum / gesso / 
componentes químicos / na proporção adequada, 
permitindo o uso efetivo e boa secagem (tempo de 5 a 
6 minutos aproximadamente), enrolado de forma 
contínua. Embalagem individual com dados de 
identificação e procedência. 

R$ 1,31 R$ 262,00 

27 2000 UN 

AVENTAIS DESCARTÁVEIS - Avental descartável com 
manga longa, confeccionado em prolipropileno cor 
branco gramatura 30 gramas medida aproximada 
1,10mt de comprimento por 1,40mts de largura. 

R$ 1,97 R$ 3.940,00 

28 10 RL 

BOBINA TUBULAR 08 x 100 - Papel grau cirúrgico 08 cm x 
100 m- polpa de celulose, isento de furos, rasgos, rugas, 
manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores quando 
úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o 
uso, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade 
controlada (NBR SERIE 14990-9), com indicador químico 

R$ 56,71 R$ 567,10 
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para esterilização impresso no filme, com laudo que 
comprove eficiência de barreira bacteriana de filtração 
acima de 95%.(BEF). Emitido por laboratório 
competente, apresentar certificado de BPF (RDC Nº 59) 
e certificado por laboratório competente de atoxidade 
da tinta impressa na embalagem. 

29 10 RL 

BOBINA TUBULAR 10 x 100 - Papel grau cirúrgico 10 cm x 
100 m- polpa de celulose, isento de furos, rasgos, rugas, 
manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores quando 
úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o 
uso, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade 
controlada (NBR SERIE 14990-9), com indicador químico 
para esterilização impresso no filme, com laudo que 
comprove eficiência de barreira bacteriana de filtração 
acima de 95%.(BEF). Emitido por laboratório 
competente, apresentar certificado de BPF (RDC Nº 59) 
e certificado por laboratório competente de atoxidade 
da tinta impressa na embalagem. 

R$ 66,30 R$ 663,00 

30 5 RL 

BOBINA TUBULAR 15 x 100 - Papel grau cirúrgico 15 cm x 
100 m- polpa de celulose, isento de furos, rasgos, rugas, 
manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores quando 
úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o 
uso, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade 
controlada (NBR SERIE 14990-9), com indicador químico 
para esterilização impresso no filme, com laudo que 
comprove eficiência de barreira bacteriana de filtração 
acima de 95%.(BEF). Emitido por laboratório 
competente, apresentar certificado de BPF (RDC Nº 59) 
e certificado por laboratório competente de atoxidade 
da tinta impressa na embalagem. 

R$ 106,33 R$ 531,65 

31 15 RL 

BOBINA TUBULAR 25 x 100 - Papel grau cirúrgico 25 cm x 
100 m- polpa de celulose, isento de furos, rasgos, rugas, 
manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores quando 
úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o 
uso, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade 
controlada (NBR SERIE 14990-9), com indicador químico 
para esterilização impresso no filme, com laudo que 
comprove eficiência de barreira bacteriana de filtração 
acima de 95%.(BEF). Emitido por laboratório 
competente, apresentar certificado de BPF (RDC Nº 59) 
e certificado por laboratório competente de atoxidade 
da tinta impressa na embalagem. 

R$ 168,58 R$ 2.528,70 

32 12 RL 

BOBINA TUBULAR 30 x 100 - Papel grau cirúrgico 30 cm x 
100m- polpa de celulose, isento de furos, rasgos, rugas, 
manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores quando 
úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o 
uso, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade 
controlada (NBR SERIE 14990-9), com indicador químico 
para esterilização impresso no filme, com laudo que 
comprove eficiência de barreira bacteriana de filtração 
acima de 95%.(BEF). Emitido por laboratório 
competente, apresentar certificado de BPF (RDC Nº 59) 
e certificado por laboratório competente de atoxidade 
da tinta impressa na embalagem. 

R$ 212,85 R$ 2.554,20 

33 100 UN 

BOLSA P/ COLOSTOMIA DESC. - Bolsa fechada para 
estoma intestinal confeccionada em material plástico 
macio, transparente, atóxico hipoalergênico, com 
barreira de resina sintética, 3ª geração, recortável de 
35mm diâmetro, filtro antiodor e tela protetora. 

R$ 13,86 R$ 1.386,00 
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34 400 FLS 

BOWIE-DICK Teste de eficiência da bomba de vácuo de 
autoclaves, constituído por 2 folhas de teste impressa 
com indicador químico sensível ao vapor,com camadas 
de folhas de material poroso. A folha de teste principal 
tem um indicador químico impresso em padrão 
diagonal em cor amarela clara, que vai apresentar 
mudança de coloração uniforme, dentro do aspecto de 
cores entre o marrom escuro e o preto. O pacote-teste 
contém uma folha de alerta, com indicador químico 
que muda da cor amarela para os aspectos de cores 
compreendidas entre marrom escuro e a cor preta, 
quando detectado falha na bomba. Na embalagem 
deverão estar impressos dados do fabricante, 
procedência, lote, fabricação e validade. 

R$ 21,91 R$ 8.764,00 

35 2 GL 

CAL SODADA 4,3KG - Cal sodada absorvente de (Co2) 
de cal hidratado em pequenas quantidades de 
hidróxido de sódio e mesclado com método especial de 
porosidade. Embalagem com no mínimo 4.300 GR 

R$ 170,88 R$ 341,76 

36 100 PCT 

CAMPO OPERATORIO 25 X 23 - Campo operatório 
cirúrgico (toalha em tela de algodão especial não 
estéril dotada de cadarço em folha de alça para uso 
em procedimento médicos cirúrgicos confeccionado 
com quatro camadas em tecido macio e neutro 
altamente absorvente com fio radiopaco medindo 
23x25cm embalado em pacote com 50 unidades 

R$ 52,89 R$ 5.289,00 

37 400 PCT 

CAMPO OPERATORIO 45 X 50 - Campo operatório 
cirúrgico (toalha em tela de algodão especial não 
estéril dotada de cadarço em folha de alça para uso 
em procedimento médicos cirúrgicos confeccionado 
com quatro camadas e 35 gramas em tecido macio e 
neutro altamente absorvente  medindo 45x50 cm 
embalado em pacote com 50 unidades. 

R$ 112,02 R$ 44.808,00 

38 2 UN 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL Nº 7,0 - 
Cânula de traqueostomia em PVC, com balão, 
confeccionado em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por cânula externa com balão, 
tampa de vedação, linha radiopaca, asas para fixação 
com impressão do número em local visível, acabamento 
que não cause traumatismo traqueal, mandril com 
ponta arredondada e com fácil manuseio. Embalagem 
estéril, com dados de identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização e prazo de validade. 

R$ 53,35 R$ 106,70 

39 2 UN 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL Nº 7,5 - 
Cânula de traqueostomia em PVC, com balão, 
confeccionado em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por cânula externa com balão, 
tampa de vedação, linha radiopaca, asas para fixação 
com impressão do número em local visível, acabamento 
que não cause traumatismo traqueal, mandril com 
ponta arredondada e com fácil manuseio. Embalagem 
estéril, com dados de identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização e prazo de validade. 

R$ 50,84 R$ 101,68 

40 2 UN 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL Nº 8,0 - 
Cânula de traqueostomia em PVC, com balão, 
confeccionado em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por cânula externa com balão, 
tampa de vedação, linha radiopaca, asas para fixação 
com impressão do número em local visível, acabamento 
que não cause traumatismo traqueal, mandril com 

R$ 55,65 R$ 111,30 
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ponta arredondada e com fácil manuseio. Embalagem 
estéril, com dados de identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização e prazo de validade. 

41 2 UN 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL Nº 8,5 - 
Cânula de traqueostomia em PVC, com balão, 
confeccionado em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por cânula externa com balão, 
tampa de vedação, linha radiopaca, asas para fixação 
com impressão do número em local visível, acabamento 
que não cause traumatismo traqueal, mandril com 
ponta arredondada e com fácil manuseio. Embalagem 
estéril, com dados de identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização e prazo de validade. 

R$ 47,78 R$ 95,56 

42 2 UN 

CANULA GUEDEL N.01. Cânula de Guedel n. º 1 , 
confeccionado em material atóxico, flexibilidade e 
curvatura adequadas, orifício central que garanta 
ventilação, borda de segurança, resistente a 
desinfecção. Embalagem com dados de identificação 
e procedência 

R$ 4,26 R$ 8,52 

43 3 UN 

CANULA GUEDEL N.02. Cânula de Guedel n. º 2, 
confeccionado em material atóxico, flexibilidade e 
curvatura adequadas, orifício central que garanta 
ventilação, borda de segurança, resistente a 
desinfecção. Embalagem com dados de identificação 
e procedência 

R$ 4,26 R$ 12,78 

44 2 UN 

CANULA GUEDEL N. 03. Cânula de Guedel n. º 3, 
confeccionado em material atóxico, flexibilidade e 
curvatura adequadas, orifício central que garanta 
ventilação, borda de segurança, resistente a 
desinfecção. Embalagem com dados de identificação 
e procedência 

R$ 4,26 R$ 8,52 

45 2 UN 

CANULA GUEDEL N. 04. Cânula de Guedel n. º 4 
confeccionado em material atóxico, flexibilidade e 
curvatura adequadas, orifício central que garanta 
ventilação, borda de segurança, resistente a 
desinfecção. Embalagem com dados de identificação 
e procedência 

R$ 4,26 R$ 8,52 

46 2 UN 

CANULA GUEDEL N. 05. Cânula de Guedel n. º 5, 
confeccionado em material atóxico, flexibilidade e 
curvatura adequadas, orifício central que garanta 
ventilação, borda de segurança, resistente a 
desinfecção. Embalagem com dados de identificação 
e procedência 

R$ 4,26 R$ 8,52 

47 2 UN 

CANULA GUEDEL N. 06. Cânula de Guedel n. º 6, 
confeccionado em material atóxico, flexibilidade e 
curvatura adequadas, orifício central que garanta 
ventilação, borda de segurança, resistente a 
desinfecção. Embalagem com dados de identificação 
e procedência. 

R$ 4,19 R$ 8,38 

48 2 UN 

CANULA GUEDEL N. 07. Cânula de Guedel n. º 7, 
confeccionado em material atóxico, flexibilidade e 
curvatura adequadas, orifício central que garanta 
ventilação, borda de segurança, resistente a 
desinfecção. Embalagem com dados de identificação 
e procedência. 

R$ 7,50 R$ 15,00 

49 5 PT 

CARVÃO ATIVADO – PÓ POTE DE 250G - Origem vegetal, 
fontes renováveis de matérias- primas. Embalagem com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade. 

R$ 47,00 R$ 235,00 
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50 200 UN 

CATETER INTRAVENOSO 14G.Dispositivo intravenoso com 
cateter externo confeccionado em teflon radiopaco, 
flexível, atóxico, calibre 14, com câmera de refluxo 
sanguíneo (mandril), agulha com bisel trifacetado. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e prazo de validade. 

R$ 3,00 R$ 600,00 

51 200 UN 

CATETER INTRAVENOSO 16G.Dispositivo intravenoso com 
cateter externo confeccionado em teflon radiopaco, 
flexível, atóxico, calibre 16, com câmera de refluxo 
sanguíneo (mandril), agulha com bisel trifacetado. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e prazo de validade. 

R$ 2,94 R$ 588,00 

52 2400 UN 

CATETER INTRAVENOSO 18G. Dispositivo intravenoso com 
cateter externo confeccionado em teflon radiopaco, 
flexível, atóxico, calibre 18, com câmera de refluxo 
sanguíneo (mandril), agulha com bisel trifacetado. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e prazo de validade. 

R$ 2,61 R$ 6.264,00 

53 5000 UN 

CATETER INTRAVENOSO 20G. Dispositivo intravenoso com 
cateter externo confeccionado em teflon radiopaco, 
flexível, atóxico, calibre 20, com câmera de refluxo 
sanguíneo (mandril), agulha com bisel trifacetado. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e prazo de validade. 

R$ 1,42 R$ 7.100,00 

54 21000 UN 

CATETER INTRAVENOSO 22G. Dispositivo intravenoso com 
cateter externo confeccionado em teflon radiopaco, 
flexível, atóxico, calibre 22, com câmera de refluxo 
sanguíneo (mandril), agulha com bisel trifacetado. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e prazo de validade. 

R$ 1,28 R$ 26.880,00 

55 6000 UN 

CATETER INTRAVENOSO Nº 24G  24G X 0,56”  0.7 X 14mm 
(R.N) Dispositivo de segurança do tipo por fora da 
agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado 
trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a 
ocorrência de flebite, protetor de agulha, formato 
anatômico, conector luer lok, translúcido, com ranhuras 
para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite 
segura conexão ao equipo.Dispositivo de segurança 
acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape 
instantâneo e total da agulha, proteção de todo 
comprimento da agulha, evitando o contato com o 
sangue pós-punção .A empresa deverá fornecer 
treinamento necessário de acordo com a NR 32 e 
portaria 1748. 

R$ 3,83 R$ 22.980,00 

56 10000 UN 

CATETER INTRAVENOSO 24G. Dispositivo intravenoso com 
cateter externo confeccionado em teflon radiopaco, 
flexível, atóxico, calibre 24, com câmera de refluxo 
sanguíneo (mandril), agulha com bisel trifacetado. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e prazo de validade. 

R$ 1,35 R$ 13.500,00 

57 3000 UN 
CATETER P/OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO - Cateter 
nasal tipo óculos, para administração de oxigênio, 
flexível, anatômico com sistema de fixação que não 

R$ 1,14 R$ 3.420,00 
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cause desconforto ao paciente. Embalagem individual 
estéril, com dados de identificação, procedência, data, 
tipo de esterilização e prazo de validade. 

58 50 UN 

CLAMP UMBILICAL. Estéril acondicionado em envelope 
individual, embalagem primária em papel grau cirúrgico 
com as devidas informações indicadas no envelope, tais 
como: tipo de esterilização, data de fabricação, data 
de validade. 

R$ 0,76 R$ 38,00 

59 1200 UN 

CLOREXIDINE 0,5% ALCOOLICO FRASCO 100 ML.Anti-
séptico a base de digluconato de clorexidina e 
clorexidina 0,5% e tensoativo para degermação da 
pele. Embalagem de 100ml. 

R$ 3,17 R$ 3.804,00 

60 1500 UN 

CLOREXIDINE 2% DEGERMANTE – FRASCO 100ML - 
Degermante 2% anti-séptico a base de digluconato de 
clorexidina e clorexidina 2% e tensoativo para 
degermação da pele. Embalagem de 100ml. 

R$ 3,66 R$ 5.490,00 

61 320 UN 

CLOREXIDINE 2% TÓPICO – FRASCO 100ML - Anti-séptico 
a base de digluconato de clorexidina e clorexidina 2% e 
tensoativo para degermação da pele. Embalagem de 
100ml 

R$ 5,65 R$ 1.808,00 

62 1000 UN 

COBERTURA IMPERMEÁVEL DE MESA AUXILIAR 1,20M X 
2,00M - Medida 1,20 m x 2,00m; confeccionado em 
polietileno impermeável de alta resistência; com reforço 
de 3 camadas de polipropileno (SMS). Duplamente 
embalado por SMS e papel Grau cirúrgico, 
proporcionando barreira microbiana e abertura 
asséptica. Confeccionado em 3 camadas de 
polipropileno. 

R$ 16,21 R$ 16.210,00 

63 5 UN 

COLAR CERVICAL PP. desmontável com abertura frontal 
para traqueostomia, com protetor de queixo 
acolchoado tamanho PP Colar cervical para órteses e 
próteses em espuma semi-rígida, densidade alta, 
revestimento de malha 100% algodão, fecho em velcro, 
com perfeito ajuste ao pescoço, nas medidas de 50 cm 
de comprimento x 08cm de altura x 2,5cm de espessura, 
no tamanho PP (unidade). 

R$ 12,74 R$ 63,70 

64 5 UN 

COLAR CERVICAL P. desmontável com abertura frontal 
para traqueostomia, com protetor de queixo 
acolchoado tamanho P. Colar cervical para órteses e 
próteses em espuma semi-rígida, densidade alta, 
revestimento de malha 100% algodão, fecho em velcro, 
com perfeito ajuste ao pescoço, nas medidas de 50 cm 
de comprimento x 08cm de altura x 2,5cm de espessura, 
no tamanho P (unidade). 

R$ 12,35 R$ 61,75 

65 5 UN 

COLAR CERVICAL M. desmontável com abertura frontal 
para traqueostomia, com protetor de queixo 
acolchoado tamanho M. Colar cervical para órteses e 
próteses em espuma semi-rígida, densidade alta, 
revestimento de malha 100% algodão, fecho em velcro, 
com perfeito ajuste ao pescoço, nas medidas de 50 cm 
de comprimento x 08cm de altura x 2,5cm de espessura, 
no tamanho M (unidade). 

R$ 20,48 R$ 102,40 

66 5 UN 

COLAR CERVICAL G. desmontável com abertura frontal 
para traqueostomia, com protetor de queixo 
acolchoado tamanho M. Colar cervical para órteses e 
próteses em espuma semi-rígida, densidade alta, 
revestimento de malha 100% algodão, fecho em velcro, 
com perfeito ajuste ao pescoço, nas medidas de 50 cm 
de comprimento x 08cm de altura x 2,5cm de espessura, 

R$ 12,69 R$ 63,45 
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no tamanho M (unidade). 

67 1200 UN 

COLETOR PERFURO CORTANTE DESC. 13 LTS. 
Confeccionado em material resistente e perfurações, 
impermeável, com sistema de abertura e fechamento 
prático e seguro ao manuseio. Embalagem individual 
com dados de identificação e procedência 

R$ 5,15 R$ 6.180,00 

68 1000 UN 

COLETOR URINA FECHADOBolsa coletora sistema 
fechado estéril, capacidade para 2lts com escala para 
graduação a partir de 25ml, em material resistente, 
branco na face posterior e transparente na face 
anterior, selamento contínuo e resistente, sistema de 
fluxo contínuo de drenagem e completo esvaziamento, 
válvula anti-refluxo, tubo externo de drenagem com 
sistema prático de fixação a bolsa clamp de 
fechamento em material resistente ao manuseio 
suficientemente que garanta vedação completa da 
drenagem, local apropriado para punção com pinça 
corta fluxo no tubo de drenagem; alça para transporte 
e sistema de fixação a cama.Embalagem  estéril com 
identificação, data, tipo da esterilização e validade 

R$ 4,34 R$ 4.340,00 

69 50000 PCT 

COMPRESSAS DE GAZE ESTÉRIL 7,5 x 7,5 13 FIOS. Com 13 
fios, 05 dobras e 08 camadas, confeccionado em fios de 
algodão puro sem falhas e ou fiapos soltos, 
apresentando perfeita uniformidade entre as dobras. 
Embalagem com dados de identificação e 
procedência. Pacote com 10 unidades. 

R$ 0,68 R$ 34.000,00 

70 200 PCT 

COMPRESSAS GAZES 7,5 X 7,5 13 FIOS - Com 13 fios, 05 
dobras e 08 camadas, pacote com 500 unidades, 
confeccionado em fios de algodão puro sem falhas e 
ou fiapos soltos, apresentando perfeita uniformidade 
entre as dobras. Embalagem com dados de 
identificação e procedência. 

R$ 20,32 R$ 4.064,00 

71 10 UN 

CONJUNTO PARA CATETERIZAÇÃO VENOSA CENTRAL 
COM DOIS LUMENS COM ALTO FLUXO V720  G14,18 - 
Conjunto com catéter em Poliuretano/Certon 7F, 14 ,18 
G ,Highflow (alto fluxo), elevada flexibilidade e 
resistência a dobras, alta biocompatibilidade, 
radiopaco, marcação em cm, comprimento 20 cm. 
Agulha de punção para técnica Seldinger 18 G c/7 cm, 
dilatador , dupla asa de fixação, In stopper, guia 
metálico níquel e nitinol 70 cm, radiopaco, dispensador 
com protetor. Taxa de Fluxo (ml/min) – distal 100; 
proximal 27 

R$ 199,20 R$ 1.992,00 

72 60 UN 

CURATIVO HIDROCOLÓIDE ESTÉRIL 20cm X 20cm - 
Composto de carboximetilcelulose e alginato de cálcio, 
com membrana inteligente de permeabilidade seletiva 
e grade demarcadora da ferida, bordas biseladas, 
sistema de aplicação sem toque e sinal de troca. 
Tamanho 20cm x 20cm. Embalagem unitária. 

R$ 78,17 R$ 4.690,20 

73 10 GL 

DETERGENTE ENZIMÁTICO – 5 LT -  Detergente enzimático 
não iônico contendo 5 enzimas para limpeza de artigos 
médicos hospitalares, biodegradável, ph neutro não 
corrosivo para metais, de ação rápida, sem odor e 
incolor. Diluição de no máximo 2ml tanto para limpeza 
manual como automatizada. Possuir documento que 
comprove estabilidade das enzimas, emitido por 
laboratório independente e habilitado para este fim. 
OBS: Só será aceito o laudo de estabilidade com queda 
de atividade enzimática inferior a 20%. Os produtos 

R$ 281,33 R$ 2.813,30 
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devem apresentar validade equivalente a pelo menos 
2/3 do prazo de validade total da data de entrega. 

74 10 UN 

DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA N. 05 - 
Confeccionado em P.V.C. atóxico e flexível e 
preservativo de látex. Esterilizado por radiação gama, 
embalado individualmente em papel grau cirúrgico. 

R$ 9,25 R$ 92,50 

75 5000 UN 

SCALP N. 21. Scalp com agulha confeccionado em aço 
inox com bisel trifacetado, com borboleta resistente e 
flexível, aclopado à cânula de PVC. Embalagem 
individual estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 0,24 R$ 1.200,00 

76 3600 UN 

SCALP N. 23. Scalp com agulha confeccionado em aço 
inox com bisel trifacetado, com borboleta resistente e 
flexível, aclopado à cânula de PVC. Embalagem 
individual estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 0,23 R$ 828,00 

77 300 UN 

SCALP N. 25. Scalp com agulha confeccionado em aço 
inox com bisel trifacetado, com borboleta resistente e 
flexível, aclopado à cânula de PVC. Embalagem 
individual estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 0,29 R$ 87,00 

78 300 UN 

SCALP N. 27. Scalp com agulha confeccionado em aço 
inox com bisel trifacetado, com borboleta resistente e 
flexível, aclopado à cânula de PVC. Embalagem 
individual estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 0,30 R$ 90,00 

79 1000 UN 

SCALP N. 19. Scalp com agulha confeccionado em aço 
inox com bisel trifacetado, com borboleta resistente e 
flexível, aclopado à cânula de PVC. Embalagem 
individual estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 0,40 R$ 400,00 

80 10 UN 

DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASC. Nº 4. 
Confeccionado em P.V.C. atóxico e flexível e 
preservativo de látex. Esterilizado por radiação gama, 
embalado individualmente em papel grau cirúrgico. 

R$ 10,57 R$ 105,70 

81 5000 UN 

DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE 
SOLUÇÕES 2VIAS COM PROTETOR DE CONE, ADEQUADO 
PARA GARANTIR A ESTERILIDADE DO PRODUTO, COM 
DUAS TAMPAS SOBRESSALENTES (*) Conector luer fêma 
conforme NBR 1033-1E2, corta-fluxo de fácil manuseio e 
com diferenciação de cones em cada via de acesso, 
derivação em Y, tubo flexível cristal, atóxio, grau 
médico, com boa flexibilidade e diâmetro uniforme 
conforme EB1997, com duas tampas sobressalentes e 
mais duas tampas extras. Embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico e filme plástico esterilizado a óxido 
de etileno. 

R$ 1,18 R$ 5.900,00 

82 30 UN 

DRENO PENROSE N. 01. Estéril, confeccionado em  látex 
natural, formato tubular, chato, reto, uniforme em toda 
a sua extensão, paredes finas e maleáveis, com tira 
gaze no seu interior, cal.1, medindo aproximadamente 
1cm de largura e 35cm de comprimento. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
contendo externamente os dados de identificação do 

R$ 2,44 R$ 73,20 
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material e do fabricante, tipo e data de esterilização, 
prazo de validade, número do lote e registro no 
Ministério da Saúde. Embalagem com 01 unidade. 

83 30 UN 

DRENO PENROSE N. 02. Estéril, confeccionado em  látex 
natural, formato tubular, chato, reto, uniforme em toda 
a sua extensão, paredes finas e maleáveis, com tira 
gaze no seu interior, cal.1, medindo aproximadamente 
1cm de largura e 35cm de comprimento. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
contendo externamente os dados de identificação do 
material e do fabricante, tipo e data de esterilização, 
prazo de validade, número do lote e registro no 
Ministério da Saúde.Embalagem com 01 unidade 

R$ 3,48 R$ 104,40 

84 30 UN 

DRENO PENROSE N. 03. Estéril, confeccionado em  látex 
natural, formato tubular, chato, reto, uniforme em toda 
a sua extensão, paredes finas e maleáveis, com tira 
gaze no seu interior, cal.1, medindo aproximadamente 1 
cm de largura e 35cm de comprimento. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
contendo externamente os dados de identificação do 
material e do fabricante, tipo e data de esterilização, 
prazo de validade, número do lote e registro no 
Ministério da Saúde. Embalagem com 01 unidade. 

R$ 3,68 R$ 110,40 

85 30000 UN 

ELETRODOS DESC. C/ GEL. Com espuma impermeável a 
líquidos, possuir adesão instantânea, pinos de prata e 
carbono, utilizados em emergência, como cirurgias e 
outros procedimentos de longa duração (48 horas).Pré 
geleificado com adesivo hipoalergênico. Embalagem 
com 50 unidades constando externamente dados de 
identificação. 

R$ 0,48 R$ 14.400,00 

86 250 UN 

EQUIPO FOTOSSENSÍVEL.Universal para infusão 
gravitacional, administração de soluções parenterais 
fotossensiveis; em pvc, trasnlucido, tubo com no minimo 
1,50cm; com ponta perfurante trifacetada de acordo 
com a norma ISO; com pinça rolete corta fluxo de alta 
precisão; injetor lateral em Y com suporte de dedo 
resistente; conector tipo luer; gotejador macrogotas; 
gotejador calibrado de tal forma que 20 gotas de 
solução constitui a 1 ml de volume; com respiro,com 
filtro de ar hidrófobo bacteriológico; câmara gotejadora 
flexível; embalado em papel grau cirúrgico e filme 
transparente, individual, estéril; o produto devera ser 
entregue com laudo analítico que comprove 
cumprimento NBR14041. 

R$ 18,18 R$ 4.545,00 

87 25000 UN 

EQUIPO MACRO GOTAS C/FLASH BALL.Equipo estéril 
para administração de soluções parenteral macro-gotas 
constituído de: ponta perfurante para ampolas plástica 
com tampa, tubo flexível cristal atóxico grau médico 
com boa flexibilidade e diâmetro uniforme, conforme 
EB1997 com pinça, rolete de alta precisão, subcâmara 
transparente. Conforme NBR 10333-1E2. Embalagem 
individual estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e prazo de 
validade. 

R$ 2,48 R$ 62.000,00 

88 500 UN 

EQUIPO MICRO GOTAS. Equipo estéril para 
administração de soluções parenterais micro-gotas 
constituído de: ponta perfurante para ampolas plástica 
com tampa, com pinça, rolete de alta precisão, 
subcâmara transparente. Embalagem individual estéril 

R$ 2,20 R$ 1.100,00 
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com dados de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização e prazo de validade. 

89 1000 UN 

EQUIPO P/BOMBA INFUSAO. Equipo estéril para 
administração de soluções enterais, constituído de:  
ponta perfurante para ampolas plástica com tampa, 
com pinça, rolete de alta precisão, subcâmara 
transparente. Embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e prazo de validade. A Empresa detentora 
deste item deverá em caráter de comodato fornecer 
durante a vigência do contrato 10 bombas de infusão e 
realizar a troca do equipamento caso apresente 
problemas em 24 horas. 

R$ 21,63 R$ 21.630,00 

90 100 UN 

EQUIPO P/TRANSFUSÃO DE SANGUE. Equipo estéril para 
administração de soluções enterais, constituído de: 
ponta perfurante para ampolas plástica com tampa, 
com pinça, rolete de alta precisão, subcâmara 
transparente. Embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e prazo de validade. 

R$ 7,15 R$ 715,00 

91 1000 UN 

EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL. Com penetrador nbr- 
14041 de diâmetro interno, adequado para soluções de 
alta viscosidade, tubo azul conforme rdc/anvisa com 
diâmetro interno especifico para nutrição enteral, pinça 
rolete de precisão com corta fluxo e descanso para o 
tubo, conector escalonado com diâmetro não inferior a 
10 graduações para todas as sondas. Esterilizado a oxido 
de etileno e embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico contendo dados de identificação para 
atender plenamente a portaria do MS. 

R$ 2,17 R$ 2.170,00 

92 3000 UN 

ESCOVA DESCARTÁVEL P/ LAVAGEM DAS MÃOS C/ 
CLOREXIDINA DEGERMANTE. Confeccionada com 
cerdas macias, apropriadas para uso sobre a pele sem 
irritá-la, embaladas individualmente, esterilizadas se anti 
sépticos , contendo uma face com dispostas alinhadas, 
bordas sulcadas, antideslizantes, fabricadas em 
polietileno, outra face com esponja para colocar o anti 
séptico. Embalagem que contenha dados de 
identificação, procedência e validade conforme 
Portaria MS-SVS, Nº1, de 23/01/96. 

R$ 4,93 R$ 14.790,00 

93 2000 UN 

ESPARADRAPO 10 X 4,5. Esparadrapo impermeável 
medindo 10cm x 4,5m de comprimento, cor branca, 
confeccionado em tecido apropriado de fios de 
algodão de massa adesiva com aderência precisa e 
eficiente, isento de substâncias alérgicas enrolado em 
carretel plástico e recoberto adequadamente. 
Embalagem constando externamente dados de 
identificação e procedência. 

R$ 10,04 R$ 20.080,00 

94 30 UN 
ESPONJA HEMOSTÁTICA.Esponja hemostática gelatinosa 
8 x 12cm, estéril de gelatina absorvível 1cm de 
espessura. 

R$ 115,94 R$ 3.478,20 

95 50 L 

ETER SULFÚRICO. Líquido incolor de odor penetrante, 
inflamável e volátil. Embalagem com dados de 
identificação e procedência data de fabricação e 
tempo de validade, registro em órgão competente. 

R$ 63,68 R$ 3.184,00 

96 2 UN 

EXTENSOR PARA ARTROSCOPIA 4 VIASExtensor para 
administração de soluções para artroscopia, estéril, com 
4 vias e pontas perfurantes, com protetores,conexão e 
ajuste preciso em bolsa plástica, frascos e ampola, com 

R$ 22,09 R$ 44,18 
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pinças para cada via e de fácil manuseio, tubo extensor 
transparente de diâmetro interno de 5,40mm, atóxico, 
com comprimento de 1,50m, pinça no tubo extensor 
tipo clamp, tubo flexível cristal atóxico e diâmetro 
uniforme, extremidade com protetor para  átex 
adequado para garantir a esterilidade do produto, 
resistente ao fluxo de pressão. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico e filme plástico, data de validade e 
número de lote. 

97 10 RL 

FAIXA SMARCH 10 CM. Atadura de borracha, faixa 
Smarh, 10cm de largura x 2m de comprimento, 
confeccionada em borracha natural, cor de rosa, 
enrolada adequadamente mantendo sua integridade, 
constando externamente dados de identificação e 
procedência. (unidade) 

R$ 23,63 R$ 236,30 

98 10 RL 

FAIXA SMARCH 15 CM. Atadura de borracha, faixa 
Smarh, 15cm de largura x 2m de comprimento, 
confeccionada em borracha natural, cor de rosa, 
enrolada adequadamente mantendo sua integridade, 
constando externamente dados de identificação e 
procedência. (unidade) 

R$ 32,03 R$ 320,30 

99 10 RL 

FAIXA SMARCH 20 CM. Atadura de borracha, faixa 
Smarh, 20cm de largura x 2m de comprimento, 
confeccionada em borracha natural, cor de rosa, 
enrolada adequadamente mantendo sua integridade, 
constando externamente dados de identificação e 
procedência. (unidade) 

R$ 52,62 R$ 526,20 

100 240 UN 

FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO 45CM PRETO OU AZUL 
DIÂMETRO – 0 C/ AGULHA. Em aço inoxidável cilíndrica 
medindo 3,0cm de comprimento com 3/8 de 
circunferência, estéril , embalagem individual em papel 
grau cirúrgico com as devidas informações indicada na 
embalagem primária, data de fabricação, prazo de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

R$ 10,68 R$ 2.563,20 

101 288 UN 

FIO ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL CROMADO 75CM 
DE COMPRMENTO, DIÂMETRO 4-0C/AGULHA 
CILÍNDRICA,2CMDE COMPRIMENTO 1/2 CÍRCULO.Estéril 
acondicionado em um único envelope interno 
aluminizado, embalagem primária em papel grau 
cirúrgico com as devidas informações indicadas no 
envelope, tais como: data de fabricação, prazo de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

R$ 6,67 R$ 1.920,96 

102 288 UN 

FIO ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL CROMADO 75CM 
DE COMPRIMENTO,DIÂMETRO 5-0 C/AGULHA 2,0CM DE 
COMPRIMENTO 1/2 CÍRCULO.Estéril acondicionado em 
um único envelope interno aluminizado, embalagem 
primária em papel grau cirúrgico com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais como:lote, 
data de fabricação, prazo de validade, registro do 
Ministério da Saúde. 

R$ 5,31 R$ 1.529,28 

103 48 UN 

FIO CIRÚRGICO - KIT OBSTETRÍCIA ABSORVÍVEL DE 
ORIGEM ANIMAL SIMPLES.Medindo 70cm de 
comprimento, diâmetro –0 com uma agulha em aço 
inoxidável de 3,0cm de comprimento e 3/8 de círculo, 
ponta triangular cortante, um fio de 70cm de diâmetro –
0 com uma agulha de aço inoxidável de 4,0 cm e, ½ de 
círculo, ponta cilíndrica, um fio cirúrgico de origem 
simples com 70cm de comprimento diâmetro –0 com 
uma agulha de aço inoxidável de 5,0cm ½ círculo, 

R$ 13,36 R$ 641,28 
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ponta cilíndrica, acondicionado em um único envelope 
interno aluminizado. Envelope com 3 fios e embalagem 
primária em papel grau cirúrgico com as devidas  
informações : data de fabricação/prazo de 
validade/registro do Ministério da Saúde. 

104 288 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL  
SIMPLES DIÂMETRO 3-0 C/ AGULHA CILINDRÍCA 2,0 CM 
DE COMPRIMENTO ½ CÍRCULO. Estéril acondicionado 
em um único envelope interno aluminizado, 
embalagem primária em papel grau cirúrgico com as 
devidas informações indicadas no envelope, tais 
como:lote, data de fabricação, prazo de validade, 
registro do Ministério da Saúde. 

R$ 5,51 R$ 1.586,88 

105 2400 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL 
CROMADO 75 CM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO –1 C/ 
AGULHA DE 5CM DE COMPRIMENTO ½ CIRCULO. Estéril 
acondicionado em um único envelope interno 
aluminizado, embalagem primária em papel grau 
cirúrgico com as devidas informações indicadas no 
envelope, tais como:lote, data de fabricação, prazo de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

R$ 5,14 R$ 12.336,00 

106 960 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL 
CROMADO 75CM DE COMPRIMENTO DIÂMETRO – 0 C/ 
UMA AGULHA DE 3,0 CM. Em aço inoxidável cilíndrica, 
medindo 3,0 cm de comprimento com 3/8 círculo, estéril 
acondicionado em um único envelope interno 
aluminazado, embalagem primário em papel grau 
cirúrgico com as devidas informações indicadas no 
envelope, tais como: data de fabricação, prazo de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

R$ 5,46 R$ 5.241,60 

107 720 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL 
CROMADO 75CM DE COMPRIMENTO , DIÂMETRO –1 C/ 
AGULHA DE 3,0 CM. Em aço inoxidável cilíndrica, 
medindo 3,0 cm de comprimento com 3/8 círculo, estéril 
acondicionado em um único envelope interno 
aluminazado, embalagem primária em papel grau 
cirúrgico com as devidas informações indicadas no 
envelope, tais como: data de fabricação, prazo de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

R$ 5,35 R$ 3.852,00 

108 114 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL 
CROMADO 75CM DE COMPRIMENTO DIÂMETRO 3-0 C/ 
AGULHA CILÍNDRICA 3,0CM DE COMPRIMENTO 3/8 
CÍRCULO. Estéril acondicionado em um único envelope 
interno aluminizado, embalagem primária em papel 
grau cirúrgico com as devidas informações indicadas no 
envelope, tais como: data de fabricação, prazo de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

R$ 5,29 R$ 603,06 

109 576 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL SIMPLES 
DIÂMETRO 2-0 C/ AGULHA CILÍNDRICA , 3,0CM DE 
COMPRIMENTO, 3/8 CÍRCULO. Estéril acondicionado em 
um único envelope interno aluminizado, embalagem 
primária em papel grau cirúrgico com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, prazo de validade, registro do Ministério da 
Saúde. 

R$ 7,74 R$ 4.458,24 

110 660 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL SIMPLES 
DIÂMETRO 3-0 C/ AGULHA CILÍNDRICA 3,0 CM DE 
COMPRIMENTO 3/8 CÍRCULO. Estéril acondicionado em 
um único envelope interno aluminizado, embalagem 

R$ 6,99 R$ 4.613,40 
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primária em papel grau cirúrgico com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, prazo de validade, registro do Ministério da 
Saúde. 

111 600 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL 
SIMPLES, DIÂMETRO 4-0 C/ AGULHA 3CM DE 
COMPRIMENTO, 3/8 CÍRCULO. Estéril acondicionado em 
um único envelope interno aluminizado, embalagem 
primária em papel grau cirúrgico com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, prazo de validade, registro do Ministério da 
Saúde. 

R$ 4,77 R$ 2.862,00 

112 2400 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL 
SIMPLES, DIÂMETRO –0 C/ AGULHA CILÍNDRICA 3CM DE 
COMPRIMENTO 3/8 CÍRCULO. Estéril acondicionado em 
um único envelope interno aluminizado, embalagem 
primária em papel grau cirúrgico com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, prazo de validade, registro do Ministério da 
Saúde. 

R$ 6,10 R$ 14.640,00 

113 560 UN 

FIO CIRURGICO ABSORVÍVEL SINTÉTICO 
MONOFILAMENTO 70CM DE COMPRIMENTO DE COR 
VIOLETA, DIÂMETRO 2-0, COM UMA AGULHA DE AÇO 
INOXIDÁVEL, COM 2,6CM., ½ CÍRCULO, CILÍNDRICA. 
Acondicionado em único envelope, embalagem 
primária em papel grau cirúrgico estéril, com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, data de validade, registro do Ministério da 
Saúde. 

R$ 23,97 R$ 13.423,20 

114 560 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL SINTÉTICO 
MONOFILAMENTO 70CM DE COMPRIMENTO DE COR 
VIOLETA, DIÂMETRO 3-0, COM AGULHA DE AÇO 
INOXIDÁVEL, COM 2,6CM., ½ CÍRCULO, CILÍNDRICA. 
Acondicionado em único envelope, embalagem 
primária em papel grau cirúrgico estéril, com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, data de validade, registro do Ministério da 
Saúde. 

R$ 10,71 R$ 5.997,60 

115 720 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL SINTÉTICO MULTIFILAMENTO 
70CM DE COMPRIMENTO DE COR VIOLETA, DIÂMETRO –
0, COM UMA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 
3,6CM., ½ CÍRCULO CILÍNDRICA. Embalagem primária 
em papel grau cirúrgico, estéril, com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação/prazo de validade/registro do Ministério da 
Saúde. 

R$ 9,66 R$ 6.955,20 

116 864 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL SINTÉTICO MULTIFILAMENTO 
70CM DE COMPRIMENTO DE COR VIOLETA, DIÂMETRO –
1, COM UMA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 
3,6CM., ½ CÍRCULO CILÍNDRICA. Embalagem primária 
em papel grau cirúrgico, estéril, com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação/prazo de validade/registro do Ministério da 
Saúde. 

R$ 10,43 R$ 9.011,52 

117 720 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL SINTÉTICO MULTIFILAMENTO 
70CM DE COMPRIMENTO DE COR VIOLETA, DIÂMETRO 2-
0, COM UMA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 
3,6CM., ½ CÍRCLO CILÍNDRICA.  Embalagem primária em 
papel grau cirúrgico, estéril, com as devidas 

R$ 10,23 R$ 7.365,60 
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informações indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação/prazo de validade/registro do Ministério da 
Saúde. 

118 576 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL SINTÉTICO MULTIFILAMENTO 
70CM DE COMPRIMENTO DE COR VIOLETA, DIÂMETRO 3-
0, COM UMA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 
2,6CM., ½ CÍRCULO CILÍNDRICA. Embalagem primária 
em papel grau cirúrgico, estéril, com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação/prazo de validade/registro do Ministério da 
Saúde. 

R$ 10,71 R$ 6.168,96 

119 720 UN 

FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL SINTÉTICO MULTIFILAMENTO 
70CM DE COMPRIMENTO DE COR VIOLETA, DIÂMETRO 2–
0, COM UMA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 
2,6CM., ½ CÍRCULO CILÍNDRICA. Embalagem primária 
em papel grau cirúrgico, estéril, com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação/prazo de validade/registro do Ministério da 
Saúde. 

R$ 9,47 R$ 6.818,40 

120 600 UN 

FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO 45CM PRETO OU AZUL 
DIÂMETRO – 0 S/ AGULHA 15X45CM. Estéril 
acondicionado em um único envelope interno 
aluminizado, embalagem primária em papel grau 
cirúrgico com as devidas informações indicadas no 
envelope, tais como: data de fabricação, prazo de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

R$ 4,59 R$ 2.754,00 

121 576 UN 

FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO 45CM PRETO OU AZUL 
DIÂMETRO 2-0 C/ AGULHA DE 2,5CM. Em aço inoxidável, 
cilíndrica medindo 2,5cm comprimento com ½ de 
circunferência, estéril, embalagem individual em papel 
grau cirúrgico com as devidas informações indicada na 
embalagem primária, data de fabricação, prazo de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

R$ 5,03 R$ 2.897,28 

122 480 UN 

FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO PRETO OU AZUL DIÂMETRO 
2-0 S/ AGULHA 15X45CM. Estéril em embalagem 
individual em papel grau cirúrgico com as devidas 
informações indicada na embalagem primária, data de 
fabricação, prazo de validade, registro do Ministério da 
Saúde. 

R$ 2,38 R$ 1.142,40 

123 480 UN 

FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO PRETO OU AZUL DIÂMETRO 
3-0 C/ AGULHA DE 2,5 CM Em aço inoxidável, cilíndrica 
medindo 2,5cm comprimento com ½ de circunferência, 
estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico 
com as devidas informações indicada na embalagem 
primária, data de fabricação, prazo de validade, 
registro do Ministério da Saúde. 

R$ 5,03 R$ 2.414,40 

124 72 UN 

FIO CIRÚRGICO DE LINHO 70CM, DIÂMETRO 2-0 COM 
AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL 3,0CM DE COMPRIMENTO 
COM 3/8 DE CÍRCULO , CILÍNDRICA. Acondicionado em 
único envelope, embalagem primária em papel grau 
cirúrgico com as devidas informações indicadas no 
envelope, tais como: data de fabricação, data de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

R$ 3,23 R$ 232,56 

125 48 UN 

FIO CIRÚRGICO DE SEDA PRETA TRANÇADA 45 CM, 
DIÂMETRO –1 SEM AGULHA. Estéril acondicionado em 
um único envelope interno aluminizado, embalagem 
primária em papel grau cirúrgico com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, prazo de validade, registro do Ministério da 

R$ 6,20 R$ 297,60 
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Saúde. 

126 240 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO 70CM DE 
COMPRIMENTO DE COR VERDE SILICONIZADO, 
DIÂMETRO -5 COM UMA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL 
DE 4,7 CM, ½ CÍRCULO, ROBUSTA   PONTA TRIANGULAR. 
Acondicionado em único envelope, embalagem 
primária em papel grau cirúrgico com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, data de validade, registro do Ministério da 
Saúde. 

R$ 5,00 R$ 1.200,00 

127 720 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO DE POLIAMIDA 
DE COR PRETA 45CM DE COMPRIMENTO DIÂMETRO –0 
COM UMA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 2,5CM 
DE COMPRIMENTO, 3/8 CÍRCULO COM PONTA 
CORTANTE, PARA USO CUTICULAR. Acondicionado em 
único envelope, embalagem primária em papel grau 
cirúrgico estéril, com as devidas informações indicadas 
no envelope, tais como: data de fabricação, data de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

R$ 7,17 R$ 5.162,40 

128 576 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO DE POLIAMIDA 
DE COR PRETA 45CM DE COMPRIMENTO DIÂMETRO 2–0 
COM UMA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 2,5CM 
DE COMPRIMENTO, 3/8 CÍRCULO COM PONTA 
CORTANTE, PARA USO CUTICULAR. Acondicionado em 
único envelope, embalagem primária em papel grau 
cirúrgico estéril, com as devidas informações indicadas 
no envelope, tais como: data de fabricação, data de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

R$ 2,99 R$ 1.722,24 

129 4800 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO DE POLIAMIDA 
DE COR PRETA 45CM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 3-0 
COM UMA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 2,5CM 
DE COMPRIMENTO,3/8 CÍRCULO COM PONTA 
CORTANTE, PARA USO CUTICULAR. Acondicionado em 
único envelope, embalagem primária em papel grau 
cirúrgico estéril, com as devidas informações indicadas 
no envelope, tais como: data de fabricação, data de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

R$ 2,16 R$ 10.368,00 

130 3000 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO DE POLIAMIDA 
DE COR PRETA 45CM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 4-0 
COM UMA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 2,5CM 
DE COMPRIMENTO, 3/8 CÍRCULO COM PONTA 
CORTANTE, PARA USO CUTICULAR. Acondicionado em 
único envelope, embalagem primária em papel grau 
cirúrgico estéril, com as devidas informações indicadas 
no envelope, tais como: data de fabricação, data de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

R$ 2,15 R$ 6.450,00 

131 1320 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO DE POLIAMIDA 
DE COR PRETA 45CM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 5-0 
COM UMA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 2,5CM 
DE COMPRIMENTO, 3/8 CÍRCULO COM UMA PONTA 
CORTANTE, PARA USO CUTICULAR. Acondicionado em 
único envelope, embalagem primária em papel grau 
cirúrgico estéril, com as devidas informações indicadas 
no envelope, tais como: data de fabricação, data de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

R$ 3,32 R$ 4.382,40 

132 720 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO DE POLIAMIDA 
DE COR PRETA 45CM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 6-0 
COM UMA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 2,0CM 
DE COMPRIMENTO, 3/8 CÍRCULO COM PONTA 

R$ 2,16 R$ 1.555,20 
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CORTANTE, PARA USO CUTICULAR. Acondicionado em 
único envelope, embalagem primária em papel grau 
cirúrgico estéril, com as devidas informações indicadas 
no envelope, tais como: data de fabricação, data de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

133 360 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVIVEL SINTÉTICO DE POLIESTER 
COM 70CM DE COMPRIMENTO DE COR VERDE, 
SILICONIZADO, DIÂMETRO –2 COM AGULHA DE AÇO 
INOXIDÁVEL DE 4,0CM ½ CÍRCULO PONTA TRIANGULAR. 
Acondicionado em único envelope, embalagem 
primária em papel grau cirúrgico com as devidas 
informações indicadas no envelope, tais como: data de 
fabricação, data de validade, registro do Ministério da 
Saúde. 

R$ 6,06 R$ 2.181,60 

134 240 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO DE 
POLIPROPILENO 75CM DE COMPRIMENTO DIÂMETRO –0 
COM UMA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 2,5CM 
DE COMPRIMENTO ½ CÍRCULO COM UMA PONTA 
CILÍNDRICA. Acondicionado em único envelope, 
embalagem primária em papel grau cirúrgico estéril, 
com as devidas informações indicadas no envelope, tais 
como: data de fabricação, data de validade, registro 
do Ministério da Saúde. 

R$ 3,31 R$ 794,40 

135 300 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO DE 
POLIPROPILENO 75CM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 2-0 
COM UMA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 2,5CM 
DE COMPRIMENTO ½ CÍRCULO COM UMA PONTA 
CILÍNDRICA. Acondicionado em único envelope, 
embalagem primária em papel grau cirúrgico estéril, 
com as devidas informações indicadas no envelope, tais 
como: data de fabricação, data de validade, registro 
do Ministério da Saúde. 

R$ 6,11 R$ 1.833,00 

136 96 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL SINTÉTICO DE 
POLIPROPILENO 75CM DE COMPRIMENTO DIÂMETRO -2 
COM UMA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 7,5CM 
DE COMPRIMENTO. ½ CÍRCULO COM UMA PONTA 
CILÍNDRICA. Acondicionado em único envelope, 
embalagem primária em papel grau cirúrgico estéril, 
com as devidas informações indicadas no envelope, tais 
como: data de fabricação, data de validade, registro 
do Ministério da Saúde. 

R$ 12,15 R$ 1.166,40 

137 48 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL, SINTÉTICO 
MONIFILAMENTO DE POLIPROPILENO, COR AZUL, 
DIÂMETO 3-0 COM 02 (DUAS) AGULHAS ½ CIRCULO 
CILINDRICA CORPO QUADRADO, MEDINDO 30MM DE 
COMPRIMENTO. PARA USO VASCULAR. Acondicionado 
em único envelope, embalagem primária em papel 
grau cirúrgico com as devidas informações indicadas no 
envelope, tais como: data de fabricação, data de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

R$ 7,25 R$ 348,00 

138 48 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL, SINTÉTICO 
MONIFILAMENTO DE POLIPROPILENO, COR AZUL, 
DIÂMETO 4-0 COM 02 (DUAS) AGULHAS ½ CIRCULO 
CILINDRICA, CORPO QUADRADO, MEDINDO 25MM DE 
COMPRIMENTO. PARA USO VASCULAR. Acondicionado 
em único envelope, embalagem primária em papel 
grau cirúrgico com as devidas informações indicadas no 
envelope, tais como: data de fabricação, data de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

R$ 4,04 R$ 193,92 
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139 48 UN 

FIO CIRÚRGICO INABSORVÍVEL, SINTÉTICO 
MONIFILAMENTO DE POLIPROPILENO, COR AZUL, 
DIÂMETO 6-0 COM 02 (DUAS) AGULHAS ½ CIRCULO 
CILINDRICA, CORPO QUADRADO MEDINDO 15MM DE 
COMPRIMENTO. PARA USO VASCULAR. Acondicionado 
em único envelope, embalagem primária em papel 
grau cirúrgico com as devidas informações indicadas no 
envelope, tais como: data de fabricação, data de 
validade, registro do Ministério da Saúde. 

R$ 14,00 R$ 672,00 

140 2000 UN 

FITA ADESIVA 16 X 50Fita adesiva crepe 16mm x 50m, 
impermeável, com boa aderência, hipoalergênica, 
bordas devidamente acabadas. Embalagem com 
dados de identificação e procedência. 

R$ 3,31 R$ 6.620,00 

141 150 RL 

FITA AUTOCLAVE 19 X 30. Fita teste para controle de 
temperatura em autoclave, medindo 19mm x 30m, boa 
aderência e coloração após exposição a temperaturas 
elevadas. Embalagem constando identificação e 
procedência e prazo de validade. 

R$ 4,26 R$ 639,00 

142 2000 RL 

FITA MICROPORE 50 X 10. Fita adesiva cirúrgica 
microporo com aproximadamente 50mm de largura x 
10metros de comprimento, constituída de rayon viscoso 
não trançado, poroso, hipoalergênico, enrolado em 
carretel plástico e recoberto adequadamente. 
Embalagem com dados de procedência e 
identificação 

R$ 5,35 R$ 10.700,00 

143 1000 PCT 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL - EG - PACOTE C/ 07 
UNID. - Fralda geriátrica tamanho EG, com gel super 
absorvente, formato anatômico, atóxica, 
hipoalergênico, elástico nas pernas, com cintura 
ajustável, com fitas adesivas, unissex. 

R$ 13,90 R$ 13.900,00 

144 500 PCT 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL - G - PACOTE C/ 08 
UNID. - Fralda geriátrica tamanho G, com gel super 
absorvente, formato anatômico, atóxica, 
hipoalergênico, elástico nas pernas, com cintura 
ajustável, com fitas adesivas, unissex. 

R$ 19,30 R$ 9.650,00 

145 150 PCT 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL - M - PACOTE C/ 08 
UNID. - Fralda geriátrica tamanho M, com gel super 
absorvente, formato anatômico, atóxica, 
hipoalergênico, elástico nas pernas, com cintura 
ajustável, com fitas adesivas, unissex. 

R$ 13,00 R$ 1.950,00 

146 100 PCT 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL - P - PACOTE C/ 08 
UNID. Fralda geriátrica tamanho P, com gel super 
absorvente, formato anatômico, atóxica, 
hipoalergênico, elástico nas pernas, com cintura 
ajustável, com fitas adesivas, unissex. 

R$ 15,34 R$ 1.534,00 

147 12 RL 

GAZE TIPO QUEIJO. Gaze tipo queijo, tecido hidrófilo 
branco, de algodão co 16fios/cm2, enrolado de forma 
contínua co acabamento para evitar soltura, cor 
branco com 91cmx 91cm de comprimento, envolto em 
um cilindro oco de papelão (rolo). 

R$ 64,35 R$ 772,20 

148 10 GL 
GEL P/ELETROCARDIOGRAMA. Gel eletrocondutor p/ 
ECG, galão de 05 litros, liquido cor azul inodoro isento de 
sal a base de água, resistente a corrosão. 

R$ 25,87 R$ 258,70 

149 15 CX 

INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA A VAPOR (3 
HORAS). pré-vácuo e a 121ºC em autoclaves 
gravitacionais. Caixa com 50 unidades. A Empresa 
detentora deste item deverá em caráter de comodato 
fornecer durante a vigência do contrato 02 incubadoras 
e realizar a troca do equipamento caso apresente 

R$ 1.492,50 R$ 22.387,50 
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problemas em 24 horas. 

150 1000 UN 

INTEGRADOR QUÍMICO. Indicador químico ( integrador) 
classe 5 que consiste de pílula química sensível à 
temperatura e ao vapor contida em bolsa laminada de 
papel e filme, apresentando migração visível através de 
janela base para aceitação ou rejeição do pacote. a 
extensão da migração depende do vapor, do tempo e 
da temperatura. Indicado para monitorar os ciclos de 
esterilização a vapor 250º f (121º c) e/ou 270º f (132 - 134º 
c) 

R$ 5,54 R$ 5.540,00 

151 4 UN 

KIT P/ DRENAGEM DE TÓRAX Nº 14. Conjunto p/ 
drenagem de tórax, confeccionado em PVC 
transparente, atóxico, composto de: • Cânula de 
drenagem multiperfurada; • Linha de drenagem; 
Reservatório graduado com capacidade (ml) 
compatível ao diâmetro com tampa, vedação perfeita. 
Em embalagem estéril com dados de identificação e 
procedência. 

R$ 37,41 R$ 149,64 

152 4 UN 

KIT P/ DRENAGEM DE TÓRAX Nº 16. Conjunto p/ 
drenagem de tórax, confeccionado em PVC 
transparente, atóxico, composto de: • Cânula de 
drenagem multiperfurada; • Linha de drenagem; 
Reservatório graduado com capacidade (ml) 
compatível ao diâmetro com tampa, vedação perfeita. 
Em embalagem estéril com dados de identificação e 
procedência. 

R$ 37,41 R$ 149,64 

153 10 UN 

KIT P/ DRENAGEM DE TÓRAX Nº 28. Conjunto p/ 
drenagem de tórax, confeccionado em PVC 
transparente, atóxico, composto de: • Cânula de 
drenagem multiperfurada; • Linha de drenagem; 
Reservatório graduado com capacidade (ml) 
compatível ao diâmetro com tampa, vedação perfeita. 
Em embalagem estéril com dados de identificação e 
procedência. 

R$ 36,27 R$ 362,70 

154 4 UN 

KIT P/ DRENAGEM DE TÓRAX Nº 30. Conjunto p/ 
drenagem de tórax, confeccionado em PVC 
transparente, atóxico, composto de: • Cânula de 
drenagem multiperfurada; • Linha de drenagem; 
Reservatório graduado com capacidade (ml) 
compatível ao diâmetro com tampa, vedação perfeita. 
Em embalagem estéril com dados de identificação e 
procedência. 

R$ 37,41 R$ 149,64 

155 4 UN 

KIT P/ DRENAGEM DE TÓRAX Nº 32. Conjunto p/ 
drenagem de tórax, confeccionado em PVC 
transparente, atóxico, composto de: • Cânula de 
drenagem multiperfurada; • Linha de drenagem; 
Reservatório graduado com capacidade (ml) 
compatível ao diâmetro com tampa, vedação perfeita. 
Em embalagem estéril com dados de identificação e 
procedência. 

R$ 38,48 R$ 153,92 

156 4 UN 

KIT P/ DRENAGEM DE TÓRAX Nº 34. Conjunto p/ 
drenagem de tórax, confeccionado em PVC 
transparente, atóxico, composto de: • Cânula de 
drenagem multiperfurada; • Linha de drenagem; 
Reservatório graduado com capacidade (ml) 
compatível ao diâmetro com tampa, vedação perfeita. 
Em embalagem estéril com dados de identificação e 
procedência. 

R$ 38,48 R$ 153,92 

157 4 UN KIT P/ DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36. Conjunto p/ R$ 38,58 R$ 154,32 
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drenagem de tórax, confeccionado em PVC 
transparente, atóxico, composto de: Cânula de 
drenagem multiperfurada; Linha de drenagem; 
Reservatório graduado com capacidade (ml) 
compatível ao diâmetro com tampa, vedação perfeita. 
Em embalagem estéril com dados de identificação e 
procedência. 

158 4 UN 

KIT P/ DRENAGEM DE TÓRAX Nº 38. Conjunto p/ 
drenagem de tórax, confeccionado em PVC 
transparente, atóxico, composto de: Cânula de 
drenagem multiperfurada; Linha de drenagem; 
Reservatório graduado com capacidade (ml) 
compatível ao diâmetro com tampa, vedação perfeita. 
Em embalagem estéril com dados de identificação e 
procedência. 

R$ 45,23 R$ 180,92 

159 2 UN 

KIT P/ DRENAGEM MEDIASTINAL / DIÂMETRO: 1/4. 
POLEGADA E 3/8 POLEGADA. Conjunto p/ drenagem de 
tórax, confeccionado em PVC transparente, atóxico, 
composto de: Cânula de drenagem multiperfurada, 
com diâmetro 1/4 e 3/8 polegadas; Linha de drenagem; 
Reservatório graduado com capacidade (ml) 
compatível ao diâmetro com tampa, vedação perfeita. 
Em embalagem estéril com dados de identificação e 
procedência. 

R$ 44,20 R$ 88,40 

160 1000 UN 

LÂMINA BISTURI Nº 11. Bisturi descartável, com lâmina de 
aço inox isento de rebarbas, sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na 
lâmina, cabo confeccionado em material resistente, 
embalagem individual estéril, acondicionada em strip, 
com dados de identificação e procedência, data e tipo 
da esterilização e prazo de validade 

R$ 0,43 R$ 430,00 

161 1000 UN 

LÂMINA BISTURI Nº 15. Bisturi descartável, com lâmina de 
aço inox isento de rebarbas, sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na 
lâmina, cabo confeccionado em material resistente, 
embalagem individual estéril, acondicionada em strip, 
com dados de identificação e procedência, data e tipo 
da esterilização e prazo de validade 

R$ 0,43 R$ 430,00 

162 5000 UN 

LÂMINA BISTURI Nº 21. Bisturi descartável, com lâmina de 
aço inox isento de rebarbas, sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na 
lâmina, cabo confeccionado em material resistente, 
embalagem individual estéril, acondicionada em strip, 
com dados de identificação e procedência, data e tipo 
da esterilização e prazo de validade 

R$ 0,38 R$ 1.900,00 

163 30000 UN 
LANCETAS. Lancetas para punção de polpa digital, 
estéril, descartável, em aço inoxidável, que dispense o 
uso de lancetador. 

R$ 0,36 R$ 10.800,00 

164 600 RL 
LENÇOL DESCARTAVEL 50CM X 50M. Lençol de papel 
descartável, cor branca, textura firme, resistente. 
Embalagem contendo identificação e procedência. 

R$ 6,04 R$ 3.624,00 

165 2000 RL 
LENÇOL DESCARTAVEL 70CM X 50M. Lençol de papel 
descartável, cor branca, textura firme, resistente. 
Embalagem contendo identificação e procedência. 

R$ 7,33 R$ 14.660,00 

166 500 CX 

LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO 
MÉDIA. Luva de vinil, sem talco, isento de látex, 
transparente, para procedimento, não estéril, boa 
sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme 
sem falhas, ambidestro. Embalagem externa contendo 

R$ 17,07 R$ 8.535,00 
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dados de identificação, procedência e validade. Caixa 
com 100 unidades. 

167 50 CX 

LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO 
PEQUENA. Luva de vinil, sem talco, isento de látex, 
transparente, para procedimento, não estéril, boa 
sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme 
sem falhas, ambidestro. Embalagem externa contendo 
dados de identificação, procedência e validade. Caixa 
com 100 unidades. 

R$ 20,69 R$ 1.034,50 

168 1500 PR 

LUVA ESTERIL N. 6,5. Luva cirúrgica estéril, confeccionada 
em látex natural, com alta sensibilidade tátil, boa 
elasticidade e resistência, formato anatômico, textura 
uniforme, sem falhas, talcadas ou lubrificadas, perfeita 
adaptação acabamento no punho, envelopada aos 
pares. Embalagem com identificação, procedência, 
tipo de esterilização e prazo de validade. 

R$ 1,63 R$ 2.445,00 

169 2000 PR 

LUVA ESTÉRIL N. 7,0. Luva cirúrgica estéril, confeccionada 
em látex natural, com alta sensibilidade tátil, boa 
elasticidade e resistência, formato anatômico, textura 
uniforme, sem falhas, talcadas ou lubrificadas, perfeita 
adaptação acabamento no punho, envelopada aos 
pares. Embalagem com identificação, procedência, 
tipo de esterilização e prazo de validade. 

R$ 1,60 R$ 3.200,00 

170 2000 PR 

LUVA ESTERIL N. 7,5. Luva cirúrgica estéril, confeccionada 
em látex natural, com alta sensibilidade tátil, boa 
elasticidade e resistência, formato anatômico, textura 
uniforme, sem falhas, talcadas ou lubrificadas, perfeita 
adaptação acabamento no punho, envelopada aos 
pares. Embalagem com identificação, procedência, 
tipo de esterilização e prazo de validade. 

R$ 1,46 R$ 2.920,00 

171 1000 PR 

LUVA ESTERIL N. 8,0. Luva cirúrgica estéril, confeccionada 
em látex natural, com alta sensibilidade tátil, boa 
elasticidade e resistência, formato anatômico, textura 
uniforme, sem falhas, talcadas ou lubrificadas, perfeita 
adaptação acabamento no punho, envelopada aos 
pares. Embalagem com identificação, procedência, 
tipo de esterilização e prazo de validade. 

R$ 1,47 R$ 1.470,00 

172 1000 PR 

LUVA ESTÉRIL N. 8,5. Luva cirúrgica estéril, confeccionada 
em látex natural, com alta sensibilidade tátil, boa 
elasticidade e resistência, formato anatômico, textura 
uniforme, sem falhas, talcadas ou lubrificadas, perfeita 
adaptação acabamento no punho, envelopada aos 
pares. Embalagem com identificação, procedência, 
tipo de esterilização e prazo de validade. 

R$ 1,71 R$ 1.710,00 

173 1200 CX 

LUVA P/ PROCEDIMENTO MÉDIA. Luva de látex para 
procedimento, não estéril, boa sensibilidade 
tátil,formato anatômico, textura uniforme sem falhas, 
talcadas, ambidestro. Embalagem externa contendo 
dados de identificação, procedência e validade. Caixa 
com 100 unidades. 

R$ 26,17 R$ 31.404,00 

174 1600 CX 

LUVA P/PROCEDIMENTO PEQUENA. Luva de látex para 
procedimento, não estéril, boa sensibilidade 
tátil,formato anatômico, textura uniforme sem falhas, 
talcadas, ambidestro. Embalagem externa contendo 
dados de identificação, procedência e validade. Caixa 
com 100 unidades. 

R$ 25,48 R$ 40.768,00 

175 300 CX 
LUVA P/PROCEDIMENTO TAMANHO G. Luva de látex 
para procedimento, não estéril, boa sensibilidade 
tátil,formato anatômico, textura uniforme sem falhas, 

R$ 26,00 R$ 7.800,00 
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talcadas, ambidestro. Embalagem externa contendo 
dados de identificação, procedência e validade. Caixa 
com 100 unidades. 

176 30 RL 

MALHA TUBULAR 15 CM. Malha tubular ortopédica, 
constituída de fios de algodão binados, tipo punho 
simples de malha, com elasticidade adequada, isenta 
de defeitos, com 25m. Embalagem constando 
externamente identificação e procedência. 

R$ 19,98 R$ 599,40 

177 30 RL 

MALHA TUBULAR 04 CM. Malha tubular ortopédica, 
constituída de fios de algodão binados, tipo punho 
simples de malha, com elasticidade adequada, isenta 
de defeitos, com 25m. Embalagem constando 
externamente identificação e procedência. 

R$ 8,67 R$ 260,10 

178 40 RL 

MALHA TUBULAR 06 CM. Malha tubular ortopédica, 
constituída de fios de algodão binados, tipo punho 
simples de malha, com elasticidade adequada, isenta 
de defeitos, com 25m. Embalagem constando 
externamente identificação e procedência. 

R$ 12,59 R$ 503,60 

179 30 RL 

MALHA TUBULAR 08 CM. Malha tubular ortopédica, 
constituída de fios de algodão binados, tipo punho 
simples de malha, com elasticidade adequada, isenta 
de defeitos, com 25m. Embalagem constando 
externamente identificação e procedência. 

R$ 14,70 R$ 441,00 

180 30 RL 

MALHA TUBULAR 12 CM. Malha tubular ortopédica, 
constituída de fios de algodão binados, tipo punho 
simples de malha, com elasticidade adequada, isenta 
de defeitos, com 25m. Embalagem constando 
externamente identificação e procedência. 

R$ 16,01 R$ 480,30 

181 350 UN 

MÁSCARA P/TUBERCULOSE (BICO DE PATO). Máscara de 
proteção descartável, confeccionado em fibras 
sintéticas, repelente a líquidos, com filme loncet, com 4 
camadas de fibra sintética, densidade e porosidade 
compatível, partículas de 0,3 micron., com duplo sistema 
de tiras elásticas para pressão anatômica, clip nasal 
coberto produzido em alumínio suave e flexível., na cor 
laranja, uso em situações de risco (moléstias infecto-
contagiosas.De acordo com a NR 32. Embalagem em 
material que garanta a integridade do produto. A 
apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação vigente. 

R$ 4,02 R$ 1.407,00 

182 300 PCT 

MÁSCARA DESC. TRIPLA C/ ELÁSTICO E CLIP NASAL. 
Máscara cirúrgica descartável, confeccionada a base 
de fibras de polipropileno, com pregas e 3 camadas, 
com clip nasal, hipoalergênica . Embalagem constando 
externamente os daos solicitados com identificação, 
procedência e prazo de validade.Embalagem com 50 
unidades. 

R$ 7,47 R$ 2.241,00 

183 200 UN 

MICRO NEBULIZADOR COMPLETO ADULTO. Inalador 
medicinal em macrolon, componentes: máscara 
plástica, maleável, com adaptação resistente à 
desinfecção e esterilização química; micronebulizador; 
bocal em macrolon sem rosca; extensão plástica 
maleável com conector. Embalagem com dados de 
identificação e procedência. 

R$ 6,44 R$ 1.288,00 

184 150 UN 

MICRO NEBULIZADOR COMPLETO INFANTIL. Inalador 
medicinal em macrolon. componentes: máscara 
plástica, maleável, com adaptação resistente à 
desinfecção e esterilização química; micronebulizador; 
bocal em macrolon sem rosca; extensão plástica 

R$ 9,33 R$ 1.399,50 
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maleável com conector. Embalagem com dados de 
identificação e procedência. 

185 10 UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL R$ 8,28 R$ 82,80 

186 1200 UN 

ÓLEO DERMOPROTETOR (AGE). Composto de Ácidos 
Graxo Essencial (Óleo de Girassol), TCM (triglicerídeos de 
Cadeia Média), Òleo de Copaíba, Óleo Melaleuca, 
Vitamina A, Vitamina E, Lecitina de soja. Apresentação 
em frascos de 100ml. Embalagem com dados de 
identificação e procedência, contendo data de 
fabricação, data de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

R$ 6,93 R$ 8.316,00 

187 360 PCT 

PROPÉ DESCARTÁVEL. Embalagem com 100 unidades. 
Propé cirúrgico em não tecido, com aproximadamente 
36x22 cm de dimensão, tipo bota, permitindo a 
cobertura completa do calçado, tendo elástico em 
toda a volta, descartável, embalado em material que 
garanta a integridade do produto. A apresentação do 
produto deverá obedecer à legislação atual vigente 
(202258/33903031). 

R$ 10,41 R$ 3.747,60 

188 100 UN 

PVPI DEGERMANTE 100 ML. Solução de PVPI degermante 
ação anti-séptica. Embalagem de identificação e 
procedência, data de fabricação e tempo de validade, 
registro em órgão competente. 

R$ 7,81 R$ 781,00 

189 100 UN 
PVPI TINTURA 100 ML. Embalagem de identificação e 
procedência, data de fabricação e tempo de validade, 
registro em órgão competente. 

R$ 8,63 R$ 863,00 

190 100 UN 
PVPI TÓPICO 100 ML. Embalagem de identificação e 
procedência, data de fabricação e tempo de validade, 
registro em órgão competente. 

R$ 6,83 R$ 683,00 

191 5000 UN 

SERINGAS DESC. S/AG. 01 ML. Seringa descartável, 
capacidade de 1ml, graduação para 100UI, com 
borracha na ponta do embolo, possibilitando perfeito 
deslize. Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e prazo de validade. 

R$ 0,38 R$ 1.900,00 

192 20000 UN 

SERINGAS DESC. S/AG. 03 ML. Seringa hipodérmica de 
segurança, estéril, descartável, de uso único para uso 
geral em procedimentos terapêuticos. Seringa 
confeccionada em polipropileno e constituída por 
cilindro, êmbolo e graduação até 3ml. O cilindro é 
dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo 
Luer-Lok, flange e dispositivo de segurança articulado 
pré acoplado ao corpo da seringa. O êmbolo é dividido 
em haste e rolha de borracha. A escala da graduação 
é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços 
curtos. Esterilizado a óxido de etileno. Embalagem 
individual estéril com dados de identificação e 
procedência, data e prazo de validade. 

R$ 0,24 R$ 4.800,00 

193 65000 UN 

SERINGAS DESC. S/AG. 05 ML. Seringa hipodérmica de 
segurança, estéril, descartável, de uso único para uso 
geral em procedimentos terapêuticos. Seringa 
confeccionada em polipropileno e constituída por 
cilindro, êmbolo e graduação até 5ml. O cilindro é 
dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo 
Luer-Lok, flange e dispositivo de segurança articulado 
pré acoplado ao corpo da seringa. O êmbolo é dividido 
em haste e rolha de borracha. A escala da graduação 
é de 1ml nos traços longos e de 0,2ml nos traços curtos. 
Esterilizado a óxido de etileno. Embalagem individual 

R$ 0,30 R$ 19.500,00 
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estéril com dados de identificação e procedência, data 
e prazo de validade. 

194 50000 UN 

SERINGAS DESC. S/AG. 10 ML. Seringa hipodérmica de 
segurança, estéril, descartável, de uso único para uso 
geral em procedimentos terapêuticos. Seringa 
confeccionada em polipropileno e constituída por 
cilindro, êmbolo e graduação até 10ml. O cilindro é 
dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo 
Luer-Lok, flange e dispositivo de segurança articulado 
pré acoplado ao corpo da seringa. O êmbolo é dividido 
em haste e rolha de borracha. A escala da graduação 
é de 1ml nos traços longos e de 0,2ml nos traços curtos. 
Esterilizado a óxido de etileno. Embalagem individual 
estéril com dados de identificação e procedência, data 
e prazo de validade. 

R$ 0,43 R$ 21.500,00 

195 15000 UN 

SERINGAS DESC. S/AG. 20 ML. Seringa descartável, com 
graduação milimetrada, enumerada a cada 0,5ml, bico 
sem rosca para adaptação da agulha, com borracha 
na ponta do embolo, possibilitando perfeito deslize. 
Embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e prazo de validade. 

R$ 0,65 R$ 9.750,00 

196 100 UN 

SERINGAS DESC. S/AG. 60 ML P/ UROLOGIA. Seringa 
descartável, com bico slip, com graduação  
milimetrada, enumerada a cada 0,5ml bico sem rosca 
pra adaptação da agulha, com borracha na ponta do 
embolo, possibilitando perfeito deslize. Embalagem 
individual estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e prazo de 
validade. 

R$ 7,09 R$ 709,00 

197 150 UN 

SONDA ASP. TRAQUEAL N. 04. Sonda de aspiração 
traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, 
atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação 
e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 1,02 R$ 153,00 

198 200 UN 

SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06. Sonda de aspiração 
traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, 
atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação 
e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 0,91 R$ 182,00 

199 300 UN 

SONDA ASP. TRAQUEAL N. 08. Sonda de aspiração 
traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, 
atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação 
e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 0,90 R$ 270,00 

200 1200 UN 

SONDA ASP. TRAQUEAL N. 10. Sonda de aspiração 
traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, 
atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação 
e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 0,94 R$ 1.128,00 

201 3500 UN 

SONDA ASP. TRAQUEAL N. 12. Sonda de aspiração 
traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, 
atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação 
e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 

R$ 0,82 R$ 2.870,00 
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validade. 

202 3800 UN 

SONDA ASP. TRAQUEAL N. 14. Sonda de aspiração 
traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, 
atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação 
e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 0,86 R$ 3.268,00 

203 300 UN 

SONDA ASP. TRAQUEAL N. 16. Sonda de aspiração 
traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, 
atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação 
e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 1,03 R$ 309,00 

204 100 UN 

SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 18. Sonda de aspiração 
traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, 
atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação 
e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 1,23 R$ 123,00 

205 10 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 3 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 3 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 6,00 R$ 60,00 

206 10 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 3,5. Sonda 
endotraqueal descartável, nº 3 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 5,47 R$ 54,70 

207 10 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 4. Sonda 
endotraqueal descartável, nº 4 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 6,95 R$ 69,50 

208 20 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 4,5. Sonda 
endotraqueal descartável, nº 4,5 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 6,38 R$ 127,60 

209 20 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 5 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 5 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 5,48 R$ 109,60 

210 20 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 5,5 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 5,5 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 5,14 R$ 102,80 

211 20 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 6 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 6 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 

R$ 7,66 R$ 153,20 
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identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

212 20 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 6,5 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 6,5 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 6,75 R$ 135,00 

213 30 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 7 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 7 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 5,64 R$ 169,20 

214 300 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 7,5 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 7,5 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 5,70 R$ 1.710,00 

215 60 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 8 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 8 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 5,98 R$ 358,80 

216 20 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 8,5 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 8,5 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 5,43 R$ 108,60 

217 10 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N. 9 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 9 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 6,70 R$ 67,00 

218 10 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF. N. 9,5 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 9,5 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 6,93 R$ 69,30 

219 10 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF N. 02 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 2 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 5,07 R$ 50,70 

220 10 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF N. 2,5 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 2,5 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 4,97 R$ 49,70 

221 10 UN 
SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF N. 3,5 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 3,5 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 

R$ 4,65 R$ 46,50 
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individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

222 10 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF N. 4,0 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 4,0 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 4,38 R$ 43,80 

223 10 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF N. 4,5 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 4,5 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 4,92 R$ 49,20 

224 10 UN 

SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF N. 5,0 Sonda 
endotraqueal descartável, nº 5,0 estéril, confeccionada 
em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 4,54 R$ 45,40 

225 10 UN 

SONDA FOLLEY 2 VIAS  N. 10 Sonda foley 2 vias com 
balão confeccionado em borracha natural, siliconizada, 
com três vias na extremidade distal e a proximal (ponta) 
deverá ser arredondada com dois orifícios contra 
laterais. Cada sonda deverá apresentar número e a 
capacidade do balão estampados em local visível e 
permanente. Embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização. 

R$ 6,77 R$ 67,70 

226 100 UN 

SONDA FOLLEY 2 VIAS  N. 12 Sonda foley 2 vias com 
balão confeccionado em borracha natural, siliconizada, 
com três vias na extremidade distal e a proximal (ponta) 
deverá ser arredondada com dois orifícios contra 
laterais. Cada sonda deverá apresentar número e a 
capacidade do balão estampados em local visível e 
permanente. Embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização. 

R$ 4,48 R$ 448,00 

227 400 UN 

SONDA FOLLEY 2 VIAS  N. 14 Sonda foley 2 vias com 
balão confeccionado em borracha natural, siliconizada, 
com três vias na extremidade distal e a proximal (ponta) 
deverá ser arredondada com dois orifícios contra 
laterais. Cada sonda deverá apresentar número e a 
capacidade do balão estampados em local visível e 
permanente. Embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização. 

R$ 4,57 R$ 1.828,00 

228 500 UN 

SONDA FOLLEY 2 VIAS  N. 16 Sonda foley 2 vias com 
balão confeccionado em borracha natural, siliconizada, 
com três vias na extremidade distal e a proximal (ponta) 
deverá ser arredondada com dois orifícios contra 
laterais. Cada sonda deverá apresentar número e a 
capacidade do balão estampados em local visível e 
permanente. Embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização. 

R$ 4,57 R$ 2.285,00 

229 100 UN 
SONDA FOLLEY 2 VIAS  N. 18 Sonda foley 2 vias com 
balão confeccionado em borracha natural, siliconizada, 

R$ 4,87 R$ 487,00 
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com três vias na extremidade distal e a proximal (ponta) 
deverá ser arredondada com dois orifícios contra 
laterais. Cada sonda deverá apresentar número e a 
capacidade do balão estampados em local visível e 
permanente. Embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização. 

230 120 UN 

SONDA FOLLEY 2 VIAS  N. 20. Sonda foley 2 vias com 
balão confeccionado em borracha natural, siliconizada, 
com três vias na extremidade distal e a proximal (ponta) 
deverá ser arredondada com dois orifícios contra 
laterais. Cada sonda deverá apresentar número e a 
capacidade do balão estampados em local visível e 
permanente. Embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização. 

R$ 4,54 R$ 544,80 

231 20 UN 

SONDA FOLLEY 3 VIAS  N. 18. Sonda foley 3 vias com 
balão confeccionado em borracha natural, siliconizada, 
com três vias na extremidade distal e a proximal (ponta) 
deverá ser arredondada com dois orifícios contra 
laterais. Cada sonda deverá apresentar número e a 
capacidade do balão estampados em local visível e 
permanente. Embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização. 

R$ 5,45 R$ 109,00 

232 20 UN 

SONDA FOLLEY 3 VIAS  N. 20. Sonda foley 3 vias com 
balão confeccionado em borracha natural, siliconizada, 
com três vias na extremidade distal e a proximal (ponta) 
deverá ser arredondada com dois orifícios contra 
laterais. Cada sonda deverá apresentar número e a 
capacidade do balão estampados em local visível e 
permanente. Embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização. 

R$ 7,00 R$ 140,00 

233 20 UN 

SONDA FOLLEY 3 VIAS  N. 22. Sonda foley 3 vias com 
balão confeccionado em borracha natural, siliconizada, 
com três vias na extremidade distal e a proximal (ponta) 
deverá ser arredondada com dois orifícios contra 
laterais. Cada sonda deverá apresentar número e a 
capacidade do balão estampados em local visível e 
permanente. Embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização. 

R$ 5,90 R$ 118,00 

234 200 UN 

SONDA LEVINE N. 16. Sonda nasogástrica descartável, 
estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 2,62 R$ 524,00 

235 100 UN 

SONDA LEVINE N. 06. Sonda nasogástrica descartável, 
estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 1,35 R$ 135,00 

236 1000 UN 

SONDA LEVINE N. 08. Sonda nasogástrica descartável, 
estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 1,32 R$ 1.320,00 

237 200 UN SONDA LEVINE N. 10. Sonda nasogástrica descartável, R$ 1,40 R$ 280,00 
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estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

238 100 UN 

SONDA LEVINE N. 12. Sonda nasogástrica descartável, 
estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 1,47 R$ 147,00 

239 200 UN 

SONDA LEVINE N. 14. Sonda nasogástrica descartável, 
estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 1,43 R$ 286,00 

240 100 UN 

SONDA LEVINE N. 18. Sonda nasogástrica descartável, 
estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 2,92 R$ 292,00 

241 100 UN 

SONDA LEVINE N. 20. Sonda nasogástrica descartável, 
estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização e tempo de validade. 

R$ 3,50 R$ 350,00 

242 100 UN 

SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 08. Sonda de 
poliuretano macio e flexível, radiopaca em toda a 
extensão, sistema de conexão luer invertido, mandril em 
inox, tipo corda de violão que dispensa o uso de 
lubrificantes, com tampa protetora, uma ou duas 
aberturas na ogiva radiopacas, ponta pesada 
preferencialmente de tungstênio, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha 
externamente dados de rotulagem conforme portaria 
do MS-SVS, nº1 de 23/01/96. 

R$ 13,62 R$ 1.362,00 

243 200 UN 

SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12. Sonda de 
poliuretano macio e flexível, radiopaca em toda a 
extensão, sistema de conexão luer invertido, mandril em 
inox, tipo corda de violão que dispensa o uso de 
lubrificantes, com tampa protetora, uma ou duas 
aberturas na ogiva radiopacas, ponta pesada 
preferencialmente de tungstênio, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha 
externamente dados de rotulagem conforme portaria 
do MS-SVS, nº1 de 23/01/96. 

R$ 19,18 R$ 3.836,00 

244 20 UN 

SONDA RETAL N. 20. Sonda retal descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 0,98 R$ 19,60 

245 20 UN 

SONDA RETAL N. 26. Sonda retal descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 2,05 R$ 41,00 

246 20 UN 
SONDA RETAL Nº 18. Sonda retal descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em papel grau 

R$ 1,14 R$ 22,80 
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cirúrgico, estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

247 20 UN 

SONDA RETAL Nº 24. Sonda retal descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 1,83 R$ 36,60 

248 20 UN 

SONDA RETAL Nº 28. Sonda retal descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 1,62 R$ 32,40 

249 100 UN 

SONDA URETRAL N. 04. Sonda uretral descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 1,10 R$ 110,00 

250 1500 UN 

SONDA URETRAL N. 10. Sonda uretral descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 0,91 R$ 1.365,00 

251 2000 UN 

SONDA URETRAL N. 12. Sonda uretral descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 0,83 R$ 1.660,00 

252 2000 UN 

SONDA URETRAL N. 14. Sonda uretral descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 0,91 R$ 1.820,00 

253 200 UN 

SONDA URETRAL N. 16. Sonda uretral descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 1,14 R$ 228,00 

254 100 UN 

SONDA URETRAL Nº 06. Sonda uretral descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 0,79 R$ 79,00 

255 300 UN 

SONDA URETRAL Nº 08. Sonda uretral descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 
transparente. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

R$ 0,76 R$ 228,00 

256 60 UN 
SONDA URETRAL Nº 18. Sonda uretral descartável, estéril, 
confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, 

R$ 1,18 R$ 70,80 
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transparente. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade. 

257 200 UN 

TALA METÁLICA 1MT X 20MM. Tala metálica em material 
inox, revestido em espuma, sem rebarbas. Embalagem 
protetora individual, com dados de identificação e 
procedência. 

R$ 7,33 R$ 1.466,00 

258 50 UN 

TELA DE POLIPROPILENO. Tela cirúrgica de polipropileno, 
tamanho 10cm x 10cm, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico ou combinação deste em 
polipropileno. Embalagem individual. 

R$ 160,92 R$ 8.046,00 

259 50 UN 

TELA DE POLIPROPILENO. Tela cirúrgica de polipropileno, 
tamanho 26cm x 36cm, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico ou combinação deste em 
polipropileno. Embalagem individual. 

R$ 204,17 R$ 10.208,50 

260 20 UN 

TELA DE POLIPROPILENO. Tela cirúrgica de polipropileno, 
tamanho de aproximadamente 6cm x 12cm, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico ou 
combinação deste em polipropileno. Embalagem 
individual. 

R$ 139,05 R$ 2.781,00 

261 100 UN 

TELA DE POLIPROPILENO. Tela cirúrgica de polipropileno, 
tamanho 15cm x 15cm, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico ou combinação deste em 
polipropileno. Embalagem individual. 

R$ 73,26 R$ 7.326,00 

262 50 UN 

TELA DE POLIPROPILENO. Tela cirúrgica de polipropileno, 
tamanho 7,5cm x 15cm, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico ou combinação deste em 
polipropileno. Embalagem individual. 

R$ 60,00 R$ 3.000,00 

263 10 UN 

TELA MONOCRYL - ULTRAPRO 10 X 15CM. Tela 
monofilamentada de baixa densidade parcialmente 
absorvível  composta de duas partes iguais de Prolene 
(Polipropileno) não absorvível e Monocryl 
(Poliglecaprone) absorvível. 

R$ 122,00 R$ 1.220,00 

264 50 UN 

TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL. Visor decimal, medição 
em ºC, à prova d’água, alarme, sinal sonoro, haste 
flexível emborrachada, tempo de medição: 60 
segundos, indicação do nível de bateria, desligamento 
automático, bateria inclusa. Aprovado pelo INMETRO. 

R$ 20,41 R$ 1.020,50 

265 40 UN TINTURA DE BENJOIM - FRASCO 100ML R$ 14,33 R$ 573,20 

266 1000 CX 

TIRAS PARA GLICEMIA. Fita reagente para glicemia com 
espectro de 20 a 600mg/dl, com curva de conforto 
embaladas em frasco/tubo, constando dados de 
identificação e procedência, data de validade, caixa 
com 50 unidades. A Empresa detentora deste item 
deverá em caráter de comodato fornecer durante a 
vigência do contrato 12 aparelhos compatíveis com as 
tiras. 

R$ 55,99 R$ 55.990,00 

267 500 UN 

TORNEIRA PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO: 
DESCARTÁVEL 3 VIAS - Corpo transparente com três 
extremidades de conexão (duas fêmeas luer lock e um 
macho luer slip ou luer lock) , Manípulo colorido para 
direcionamento e oclusão de fluxo. 

R$ 0,87 R$ 435,00 

268 1000 PCT 

TOUCAS DESCARTÁVEIS. Touca descartável sanfonada 
confeccionado em prolipopileno (Falso tecido) com 
elástica gramatura 20 gramas. Pacote com 100 
unidades. 

R$ 8,08 R$ 8.080,00 

269 3 RL 
TUBO LÁTEX 200 MM. Tubo de látex nº 200. Diâmetro 
externo de 09mm e interno de 06mm, flexível, atóxico, 

R$ 29,19 R$ 87,57 
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não estéril, resistente a autoclavagem e aos processos 
de desinfecção. Embalagem em plástico resistente, 
transparente ou leitoso, em rolo com 15mt aproximado, 
contendo externamente nº de lote, data de fabricação, 
marca comercial, prazo de validade exigidos pelo 
Ministério da Saúde. 

270 3 RL 

TUBO LÁTEX 204MM. Tubo de látex nº 204. Diâmetro 
externo de 06mm e interno de 05mm, flexível, atóxico, 
não estéril, resistente a autoclavagem e aos processos 
de desinfecção. Embalagem em plástico resistente, 
transparente ou leitoso, em rolo com 15mt aproximado, 
contendo externamente nº de lote, data de fabricação, 
marca comercial, prazo de validade exigidos pelo 
Ministério da Saúde. 

R$ 51,35 R$ 154,05 

271 3 RL 

TUBO SILICONE P/ ASPIRAÇÃO 204MM. Tubo cirúrgico de 
silicone cor natural transparente, parede interna lisa, 
espessura uniforme, parede externa com resistência à 
pressão suportando várias esterilizações à vapor 
resistente à produtos químicos, isenta de aroma 
perfume, não provoca irritação nem reação alérgica, 
anti- aderente hidrofóbio, estável à temperatura de 
menos 60º + 250º utilizado em drenagem sucção 
contato c/ alimentos vapor e líquidos. Procedência 
nacional, diâmetro externo 12mm, diâmetro interno 
6mm. 

R$ 116,82 R$ 350,46 

272 120 L 
VASELINA LIQUIDA 1000 ML. Embalagem com dados de 
identificação e procedência data de fabricação e 
tempo de validade, registro em órgão competente. 

R$ 30,38 R$ 3.645,60 

273 2000 UN 

FITA MICROPORE TRANSPARENTE 100 X 4,5.Fita adesiva 
hipolalergênica para fixaçãode curativos, composta por 
um dorso elástico de polietileno transparente, 
microperfurado mecanicamente para fazer cortes 
bidirecionais, usando luvas e sem uso de tesouras.Possui 
adesivo acrílico comprovadamente hipoalergênico.É 
radiotransparente.Embalagem com dados de 
procedência e identificação. 

R$ 31,36 R$ 62.720,00 

    
VALOR 

GLOBAL 
R$ 1.135.601,68 

 
Valor global orçado do objeto: R$ 1.135.601,68 (um milhão, cento e trinta e cinco mil, seiscentos e 
um reais e sessenta e oito centavos). 

 


