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PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 

  
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
Processo Licitatório n° 039/2022 

Modalidade de Pregão Presencial n° 004/2022 
O Município de Volta Grande, na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente 

edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que a partir das 13:00h do dia 05 de maio de 
2022, na Prefeitura Municipal na sala da comissão de licitação, localizada na Av. Arthur 
Pedras, n° 120, bairro Centro, município de Volta Grande, será realizada licitação para 
Contratação de empresas para futuras e eventuais aquisições de insumos, materiais, 
instrumentais e equipamentos de uso médico, hospitalar e laboratorial, para atender as 
necessidades da Unidade Hospitalar e Postos de Saúde. Pelo período de 12 (doze) 
meses, tipo Menor Preço por Item pelo Sistema de Registro de Preços, licitação exclusiva 
para ME e EPP, conforme consta no edital que se encontra a disposição de todos os 
interessados na Prefeitura Municipal, no site http://www.voltagrande.mg.gov.br  ou através 
do meio eletrônico pen drive disponibilizado pelo licitante, onde poderão obtê-lo. 

 
 
 
Para as empresas interessadas a proposta no modelo digital, esta disponível 

através da solicitação formal a Comissão Permanente de Licitação, via e-mail – 
pmvg_licitacao@yahoo.com ou através de meio eletrônico pen drive disponibilizado pelo 
licitante para receber o link com as informações para esse modelo de proposta.   

Para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente que será 
afixado no lugar de costume, publicando-se na forma da lei. 

 
 
 

Volta Grande, 20 de abril de 2022. 
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Licitação n° 039/2022 
Modalidade de Pregão Presencial nº 004/2022 

 
PREÂMBULO 

 
O Município de VOLTA GRANDE, torna público que se fará realizar licitação para 
contratar interessados em fornecer o objeto previsto no ANEXO I. 
 
O certame está instaurado na modalidade de PREGÃO para Aquisição de Materiais de 
prevenção à Covid para o retorno das atividades das escolas municipais e aquisição de 
materiais médicos hospitalares, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e 
Postos de Saúde. Pelo período de 12 (doze) meses, descrito no ANEXO I deste edital, 
com o julgamento tipo Menor Preço por Item pelo Exclusivamente para participação de 
Microempresas – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas, regido pela Lei 
Federal nº 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei Federal nº 
10.520, de 17/7/2002, Lei Estadual nº 14.167, de 10/1/2002, Decreto Estadual nº 44.786, 
de 18/04/2008, Decreto Estadual nº 44.437, de 26/06/2018, Lei Estadual nº 13.994, de 
18/09/2001, Decreto Estadual nº 45.902, de 27/01/2012, Decreto Estadual nº 46.105, de 
12/12/2012, Lei Estadual nº 20.826, de 31/07/2013, com as respectivas alterações 
posteriores, demais legistação e demais condições fixadas neste edital  pelo Sistema de 
Registro de Preços. 
 
Tanto a licitação quanto a execução do objeto serão regidos pela lei federal nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, com as respectivas 
alterações posteriores, Decretos Federais n°. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e decreto 
Federal n° 9.488, de 30 de agosto de 2018; Lei n.º 8.078 de 11 de setembro de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor, bem como, pela Lei Complementar n°. 123 de 14 de 
dezembro de 2006 e Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2015, com as 
respectivas alterações posteriores e demais legislação. 
 
 
Entrega dos Envelopes 
 
Os envelopes serão recebidos durante o expediente normal da entidade, até a data e hora 
definidas para a abertura da documentação, no seguinte local: 
 
Pregoeiro e Equipe de Apoio 
Município de Volta Grande 
Av. Arthur Pedras, n° 120 
Bairro Centro 
 
Apresentação para credenciamento dos licitantes: dia 05/05/2022 até às 13h00min. 
 
Abertura da Documentação 
A documentação dos licitantes será aberta em sessão pública, no local acima identificado, 
na seguinte data e horário. Data: 05/05/2022 às 13h00min (treze horas). 
Não havendo expediente na data supracitada, o credenciamento e a abertura da sessão 
do Pregão ficarão prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente, nos mesmos horários. 
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EDITAL 
 

O certame será regulado pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
1 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
1.1 – O objeto desta licitação com suas características e particularidades encontra-se 
definido e especificado no ANEXO I, devendo os interessados se encontrar inscritos em 
todos os órgãos exigidos pela legislação para seu funcionamento, inclusive no que refere 
às normas de segurança. 
 
2 - DAS DEFINIÇÕES 
 
Adotam-se neste instrumento e em toda a documentação a ele associada as seguintes 
definições: 
 
2.1 – MUNICÍPIO: pessoa jurídica que promove a presente licitação. 
 
2.2 – PROPONENTE, INTERESSADOS, LICITANTE OU CONCORRENTE: pessoa física 
ou jurídica de direito público ou privado que venha a apresentar documentação de 
habilitação e proposta na presente licitação. 
 
2.3 – COMISSÃO DE LICITAÇÃO/LEILOEIRO/PREGOEIRO: grupo de servidores ou 
servidor do município designado para receber, analisar documentos de habilitação e julgar 
as propostas ou lances apresentados nesta licitação. 
 
2.4 – CONTRATANTE: município signatário do instrumento contratual para execução do 
objeto. 
 
2.5 – CONTRATADO: pessoa física ou jurídica que executará o objeto licitado e será 
signatária do contrato com a Administração. 
 
2.6 – ADMINISTRAÇÃO: todos os órgãos, entidades ou unidades do município. 
 
2.7 – FISCALIZAÇÃO: representante da Administração especialmente designado ou 
contratado para acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual. 
 
3 - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DO CONTRATADO 
 
3.1 – Além de se responsabilizar pela conclusão do objeto nos exatos termos previstos e 
estipulados no ANEXO I, o CONTRATADO se obriga, ainda, a comunicar à 
CONTRATANTE, qualquer ocorrência anormal verificada na conclusão do objeto desta 
licitação. 
 
3.2 - Obriga-se também a fornecer o objeto licitado a partir dos 2 dias subsequentes à 
data em que for convocado a fornecer o objeto ou da assinatura do instrumento 
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contratual, que será assinado em prazo não superior a 5 dias da data em que o licitante 
for convocado para tanto. 
 
3.3 – O CONTRATADO é o único responsável por todas as obrigações fiscais, 
parafiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes à sua personalidade jurídica, 
inclusive as relações empregatícias, se houver, com os profissionais e demais pessoas 
que utilizar na execução do objeto contratado. 
 
3.4 – Em face da supramencionada responsabilidade inexistirá qualquer vínculo 
empregatício ou de qualquer outra natureza entre o CONTRATANTE e os prepostos, os 
auxiliares, os profissionais ou os sócios da CONTRATADA. 
 
3.5 – A CONTRATADA, quando solicitada pelo CONTRATANTE, promoverá o 
afastamento e conseqüente substituição de funcionários que apresentarem baixa 
produtividade, forem descorteses com a FISCALIZAÇÃO ou não realizarem o objeto de 
forma satisfatória. 
 
3.6 – Sendo relevante o motivo do afastamento, a critério do CONTRATANTE, o 
afastamento será imediato. 
 
3.7 - PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: Imediato em no máximo 48 horas após 
a emissão da autorização para fornecimento pela Divisão Competente, as quais serão 
emitidas diariamente de conformidade com a demanda de receitas médicas e ordem 
judicial, de forma parcelada e sem limite de valor ou quantidade. 
 
3.8 - PRAZO DE VALIDADE DOS MATERIAIS, contado a partir da entrega, no mínimo 

de 12 (doze) meses; 
 

3.9 - A fornecedora fica obrigada a atender a todos os pedidos realizados pela Divisão 
Competente, inclusive com relação aos quantitativos, sendo consideradas como 
parâmetro mínimo as quantidades contidas nas embalagens usualmente comercializadas 
no mercado varejista. 
 
3.9.2 - O material será devolvido na hipótese de apresentar irregularidades, não 
corresponder às especificações da Ata de Registro de Preços ou estar fora dos padrões 
determinados, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas a contar da notificação. 
 
4 - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
4.1 – O objeto licitado será fiscalizado por servidor expressamente designado pelo 
MUNICÍPIO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em 
conformidade com o previsto neste instrumento. 
 
4.2 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das 
especificações técnicas estabelecidas no ANEXO I, sem prejuízo das exigências 
estabelecidas pelos órgãos oficiais que fiscalizam o segmento. 
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4.2.1 – O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item 
anterior, não impede a ação fiscal posterior e retenção de pagamentos. 
 
4.3 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de 
cobrança (duplicata, nota fiscal ou similar) que não atendam rigorosamente às condições 
previstas neste instrumento e na legislação, sendo certo que qualquer tolerância ou 
mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará novação ou 
alteração do que ficou pactuado. 
 
4.4 – Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e o CONTRATADO será sempre 
por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, qualquer alegação 
fundada em ordens ou declarações verbais. 
 
4.5 – A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou reduz a 
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em co-responsabilidade do 
MUNICÍPIO ou de seus prepostos. 
 
5 - DO PRAZO 
 
5.1 - O prazo para cumprimento do objeto licitado será de 12 (doze) meses, conforme 
estabelecido no ANEXO I e de acordo com as necessidades do MUNICÍPIO. 
 
 
6 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 
6.1 – Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que preencham as 
condições de habilitação exigidas e tenham como executar o objeto licitado. 
 
6.1.1 - Considerando o disposto no art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, 
somente poderão participar desta licitação MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS (cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 
11.488/2007), cujos ramos de atividades guardem pertinência com o objeto da presente 
licitação e que estejam previamente credenciadas. 
 
 
6.2 – Não poderão participar do presente certame empresas declaradas inidôneas de 
acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei federal 8666/93 ou suspensas de participar de 
licitações ou contratar com esta Administração nos termos do inciso III do mesmo artigo. 
 
6.3 – Não poderá participar da licitação: 
 
a) servidor ou dirigente do MUNICÍPIO ou os membros da COMISSÃO DA LICITAÇÃO. 
 
b) interessados que apresentarem documentos e propostas enviados via fax, telex e e-
mail ou que apresentarem propostas alternativas. 
 
6.4 - CREDENCIAMENTO    
6.4.1- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:   
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a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

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

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura;   

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

reconhecimento de firma, da qual constem poderes específicos para formular lances, 

negociar preço, interpor recursos e/ou desistir de sua interposição e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre 

os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.   

c) Tratando-se de microempresa e empresas de pequeno porte, para usufruir do 

tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº. 123/2006, estas deverão 

apresentar a Certidão expedida pela Junta Comercial conforme consta no art. 8º da 

Instrução Normativa DNRC nº 103/2007, acompanhada da DECLARAÇÃO de que se 

enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da 

Lei Complementar n.º 123/2006.   

6.4.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto.  
 
6.4.3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.   
 
6.4.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 
imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do 
Pregoeiro. 
 
 
7 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
7.1 – A proposta será apresentada em envelope lacrado em uma única via, 
preferencialmente datilografada ou digitada em linguagem clara, sem rasuras, emendas, 
entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada, com todas as suas páginas rubricadas, 
contendo o preço em modelo semelhante ao contido no ANEXO III, bem como os 
ANEXOS IV e VII preenchidos e entregues fora do envelope, para identificação do 
representante ou participante, bem como para se apurar a ausência de fato impeditivo da 
habilitação posterior. 
 
7.1.1 - Estará assegurado o tratamento diferenciado e favorecido as microempresas ou 
empresas de pequeno porte, devidamente enquadradas aos comandos do artigo 3º da 
Lei Complementar N°. 123/2006, desde que não estejam inclusas nas vedações previstas 
no § 4º do mesmo artigo e demais alterações previstas na Lei Complementar 047/2004. 
  
7.1.2 - As empresas que pretenderem se utilizar dos benefícios previstos no parágrafo 
sexto, deste item, deverão se manifestar e apresentar, fora dos envelopes, no momento 
do credenciamento, declaração conforme Anexo X, ou declaração emitida pela Junta 
Comercial do Estado da sede da empresa, ou ainda declaração de próprio punho, de que 
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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7.2 – Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional com até 2 (duas) 
casas decimais. 
 
7.3 - O prazo de validade da proposta será de 12 (doze) meses, sendo desclassificadas 
as propostas que apresentem validade inferior. 
 
7.4 - A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado com o título: 
 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
LICITAÇÃO N° 039/2022 

MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL n° 004/2022 
PROPOSTA 

 
7.5 A proposta comercial também deverá ser enviada por meio digital, sob pena de 
inviabilizar a participação do licitante, para ser aberto no dia da sessão de abertura da 
licitação, e para efetuar seu preenchimento o licitante deve: 
 

 

a) Solicitar o link e o arquivo de proposta digital necessários para esta licitação, será 
fornecido através do meio eletrônico pen drive disponibilizado pelo licitante. 
 
 

b) Recebido o link e o arquivo de proposta digital, neste momento será baixado um link 
executável onde serão informados seus dados para credenciamento e os valores 
unitários dos itens de sua proposta para que a fase de lances seja feita de forma digital. 
 

c) No campo “selecione o arquivo enviado pela Prefeitura”, anexar o arquivo que será 
enviado juntamente com o edital. Este arquivo também estará disponível para cópia no 
Setor de Licitações, caso o licitante solicite o edital presencialmente. 
 

d) Deverá ser entregue conjuntamente com a proposta comercial escrita o arquivo 
impresso da proposta comercial digitalizada com a chave de validação, necessária para 
acesso às propostas no momento da abertura do pregão. 
 

e) Deverá ser enviado também dentro do envelope de proposta um PEN DRIVE  com o arquivo de 
proposta comercial digitalizada gerado pelo Sistema. Este arquivo não pode ser 
renomeado, pois não abrirá quando acessado. 
 

f)  Considerando que o pregão é por item, deve ser lançado o valor unitário do item  no 
respectivo campo, sob pena de invalidação da proposta. Os lances terão por base o 
valor unitário do item. 

 
7.5.1 Não poderá haver divergência de valores entre a proposta digital e a proposta 
escrita, sendo esta última entregue contendo a marca/modelo dos itens. 
 
 
8 - DOS CRITÉRIOS DO JULGAMENTO 
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8.1 - A licitação é do tipo Menor Preço por Item pelo Sistema de Registro de Preços. 
 
8.2 – Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas 
neste instrumento. 
 
8.3 – A Comissão examinará as propostas apresentadas desclassificando as que: 
 
a) deixarem de apresentar todos os documentos solicitados; 
 
b) oferecerem objetos com especificações em desacordo com o ANEXO I; 
 
c) oferecerem condições de pagamento de forma diferente do previsto no instrumento 
convocatório; 
 
d) condicionarem sua oferta, preços ou quaisquer outras condições a fatores não 
previstos neste edital ou em relação a outras propostas; 
 
e) refiram-se simplesmente a reduções sobre outras ofertas apresentadas; 
 
f) contenham divergência de números, dados ou valores; 
 
g) contenham ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas; 
 
h) forem ilegíveis; 
 
i) contenham limitações, omissões, alterações, adições ou correções; 
 
j) forem apresentadas sem assinatura do interessado ou de seu representante legal; 
 
k) estiverem preenchidas a lápis; e 
 
l) tenham validade inferior a 12 (doze) meses. 
 
8.4 – Cada licitante poderá participar com uma única proposta. Caso um licitante 
apresente mais de uma proposta, todas elas serão desclassificadas independentemente 
dos preços ofertados. 
 
8.5 – Simples omissões ou irregularidades irrelevantes ou facilmente sanáveis, a 
exclusivo critério do PREGOEIRO, poderão ser relevadas. 
 
9 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
9.1 Para se habilitarem na licitação, os interessados deverão apresentar os seguintes 
documentos: 
 
9.1.1 - JURÍDICA 
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- 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; 
- Caso os responsáveis não constem no contrato social, documento que indique a 
responsabilidade pela administração; 
- Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão cometente, no caso de empresas ou 
sociedades estrangeiras; 
- Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
- Cédula de Identidade para pessoas físicas. 
 
9.1.2 - FISCAL 
 
- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, Cadastro de Pessoas 
Físicas – CPF e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas – CNPJ. Ambos são expedidos 
pela Secretaria da Receita Federal; 
- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes, ICMS/ISS, Inscrição Estadual e 
Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto da licitação;  
- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 
- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 
- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida 
pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que 
também abrange a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 
- Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF; 
- Certidão Negativa de débitos trabalhistas exigida no art. 642 – A da consolidação das 
leis do trabalho acrescentado pela lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011. 
 
9.1.3 - Certidão Negativa de Distribuição de Feitos perante a Justiça Federal da sede da 
licitante. 
- Certidão Negativa da licitante emitida pelo Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 
por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho 
Nacional de Justiça. 
- Certidão Negativa da licitante emitida pelo Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 
por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho 
Nacional de Justiça 
 
 
9.1.4 – Qualificação Econômica – Financeira 
a) Certidões negativas de falências e recuperação judicial e extrajudicial expedidas 

pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da licitante.  
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b) Certidão ou declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os 

distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões 

negativas de falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial  

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

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

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:  

I- As sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) poderão apresentar 

fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da Sede ou domicílio da licitante ou órgão 

equivalente, ou fotocopia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 

registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

II- As empresas constituídas no exercício financeiro em curso deverão apresentar 

cópia do Balanço de Abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, 

inclusive os termos de abertura e encerramento, devidamente registrado ou autenticado 

na Junta Comercial da sede ou Município da licitante.  

 
 
9.1.5 – Qualificação Técnica 
 
- Apresentar, atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado em nome da empresa Proponente, comprovando o ramo de atividade 
da mesma; 
 
- Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido pela Vigilância 
Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal n.º 6.360/76 (art. 2º), 
Decreto Federal n.º 79.094/77 (art. 2º) e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98; 
 
- Autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedida pela ANVISA– Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela Lei Federal n.º 6.360/76 (art. 2º), 
Decreto Federal n.º 79.094/77 (art. 2º), Lei Federal n.º 9.782/99 (art. 7º, inciso VII) e 
Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98; para comercialização de produtos para saúde 
(correlatos, medicamentos, saneantes e cosméticos de acordo com os itens cotados) e 
devidamente atualizada na data da proposta. Não serão aceitos protocolos de pedidos. 
 
 
9.2 – As empresas que não conseguirem a emissão da Certidão Negativa de Débitos 
(CND) durante o período de greve dos servidores previdenciários, poderão apresentar os 
documentos abaixo: 
 
- Os 6 (seis) últimos comprovantes de recolhimento do INSS (GPS) 
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- Última GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência 
Social). 
 
- Declaração do Sócio-Proprietário ou Titular, juntamente com o Contador da empresa, 
informando a regularidade junto ao INSS, sob as penalidades da Lei. 
 
9.3 – Junto com os documentos deverá ser apresentada declaração feita pelo 
representante legal da interessada informando o endereço eletrônico (e-mail) para 
remessa de dados relativos às decisões emitidas pela comissão e informações. 
 
9.4 – Os licitantes deverão apresentar os documentos acima em cópia autenticada na 
forma da lei ou cópia mais original para avaliação feita pela Comissão de Licitação. 
 
9.5 – Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já 
constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Município, assegurado aos 
demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes. 
 
9.6 – A documentação referida nos itens anteriores deverá ser apresentada em envelope 
lacrado com o título: 
 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
LICITAÇÃO N° 039/2022 

MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL n° 004/2022 
DOCUMENTAÇÃO 

 
9.7 – O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá ser entregue ao PREGOEIRO fechado, de 
modo que esteja assegurada sua inviolabilidade. 
 
9.8 – A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada em uma única via, sendo que a falta 
de qualquer documento ou a sua apresentação com prazo validade vencido, exceto nas 
exceções previstas na lei complementar nº123/2006, ensejará a inabilitação da empresa 
para continuar no processo. 
 
10 - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 
 
10.1 – Será inabilitado o licitante que: 
 
a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados, principalmente o 
endereço eletrônico para remessa de decisões e informações (ver Anexo V); 
 
b) Apresentar documentos com validade vencida; 
 
c) Apresentar apenas o protocolo do pedido do documento nos respectivos órgãos ou 
repartições, em substituição ao documento solicitado neste instrumento; 
 
d) Apresentar documentos de comarca ou jurisdição diferente de sua sede ou domicílio; 
 
e) Possuir objeto social que não autorize a execução do objeto licitado; 
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f) Apresentar documento copiado por fax. 
 
11 - DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 
11. 1 – As dúvidas quanto à interpretação dos termos utilizados nos documentos que 
integram este instrumento, bem como qualquer incorreção ou discrepância encontrada 
nos mesmos, deverão ser apresentadas ao MUNICÍPIO até cinco dias úteis antes da data 
de recebimento dos envelopes com os documentos de habilitação e proposta de preços. 
Para isso, os interessados deverão dirigir-se ao PREGOEIRO no endereço citado no 
preâmbulo deste instrumento, nos dias úteis. 
 
11.2 – Se for de interesse do licitante que a reposta seja por escrito, a consulta também 
deverá ser feita por escrito e protocolizada na sede do MUNICÍPIO, não se admitindo 
consultas via fax ou e-mails. 
 
11.3 – O MUNICÍPIO não aceitará reclamação a qualquer pretexto se as dúvidas não 
forem formuladas dentro do prazo e condições aqui expostas. 
 
11.4 – A solicitação de esclarecimentos não será considerada como motivo para 
prorrogação da data da entrega dos documentos de habilitação e proposta de preços. 
 
11.5 – A entrega da documentação e proposta será considerada como evidência de que o 
licitante: 
 
a) tomou conhecimento de todas as condições para realização e cumprimento das 
obrigações estipuladas no presente instrumento; 
 
b) examinou completamente todos os elementos entregues pelo MUNICÍPIO, que os 
comparou entre si e que obteve do MUNICÍPIO todas as informações e esclarecimentos 
necessários sobre qualquer ponto que considerou duvidoso, antes de preparar sua 
proposta. 
 
12 - DA QUALIFICAÇÃO PARA REPRESENTAR OS LICITANTES 
12.1 – A entrega dos envelopes com a documentação e proposta poderá ser efetuada por 
uma das seguintes formas: 
a) pelo representante legal do licitante; 
b) por procurador munido do respectivo mandato ou credenciado na forma do ANEXO IV; 
c) por mensageiro; 
d) por correio através de correspondência registrada. 
 
12.2 – Se a entrega for efetuada pelo representante legal do licitante, assim considerado 
aquele que nos atos de constituição da empresa está qualificado como tal, este deverá 
apresentar ao PREGOEIRO, para exame, no ato da entrega, documentos de identidade. 
 
12.3 – Sendo a entrega por procurador, deverá esse apresentar ao PREGOEIRO 
documento de identidade e a procuração que o credencie como representante do 
proponente. 
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12.4 – A representação do licitante junto ao PREGOEIRO e em todos os atos do processo 
licitatório somente poderá ser exercida pelo representante legal, especificado no 
documento de constituição da empresa, ou por procuradores, através de instrumento 
próprio.  
 
12.5 – Na hipótese prevista na alínea “c” do item 12.1, o portador da proposta poderá 
assistir à sessão pública, contudo, por faltar-lhe qualificação, não poderá se manifestar 
em nome do licitante. 
 
12.6 – Falhas, irregularidades ou falta de documentação dos representantes dos licitantes 
não impedirão a participação desses no certame, no entanto, a pessoa inabilitada como 
representante, não poderá se manifestar ou praticar atos em nome do licitante durante a 
sessão, embora seja garantido o direito de assisti-la. 
 
12.7 – Também não serão aceitas propostas enviadas por telex, fax-símile ou similares. 
 
12.8 – O MUNICÍPIO não se responsabilizará por propostas encaminhadas de forma 
diversa do estabelecido neste Edital ou por seus extravios antes do seu recebimento, 
ainda que encaminhada por correio. 
 
13 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
13.1 – Em sessão pública, na data e hora estabelecidas no preâmbulo deste Edital, o 
PREGOEIRO receberá os envelopes com a proposta e a documentação dos licitantes, 
bem como declaração referida no ANEXO VIII deste edital. 
 
13.2 – Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão 
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação 
conforme parâmetro contido no ANEXO VIII e entregarão os envelopes contendo a 
indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à 
verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório. 
 
13.3 – No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor. 
 
13.4 – Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso 
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer 
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 
13.5 – Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor 
preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e 
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital; 
 
13.6 – Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 
caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 
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13.7 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à 
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou 
a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. 
 
13.8 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
13.9 – Nas situações previstas nos itens 13.6 e 13.8, o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
13.10 - A ata assinada vinculará os interessados ao fornecimento do objeto pelo prazo de 
validade da licitação que será de: 12 (doze) meses. 
 
13.11 - Adere ao conteúdo da ata o participante vencedor que se limitar a encaminhar sua 
proposta sem preposto com poderes para representá-lo na sessão de julgamento, ocasião 
em que a decisão o obrigará ao fornecimento do objeto pelo prazo de validade da 
licitação. 
 
14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
14.1 – Os recursos administrativos obedecerão ao estabelecido no art. 109 da lei federal 
nº 8666/1993, devidamente fundamentados. 
 
14.2 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 5 (cinco) 
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 
 
14.3 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
14.4 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
14.5 – Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 
licitação ao licitante vencedor; 
 
14.6 – Encerrada a licitação, o Pregoeiro e os concorrentes presentes assinarão a 
respectiva ata da sessão. 
 
14.7 – Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal, encaminhados através do 
Pregoeiro conforme estabelece o §4º do art. 109 da Lei 8666/1993. 
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14.8 – O não comparecimento do licitante ou de seu representante, nas seções de 
abertura de envelopes, implicará na presunção de renúncia tácita ao direito de interpor 
recurso. 
 
15 - DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
15.1 – O adjudicatário firmará com o MUNICÍPIO instrumento contratual conforme modelo 
do ANEXO II em prazo não superior a 5 dias da data em que for convocado para tanto, 
prevalecendo sempre os preços estipulados em sua proposta na ocasião em que 
subscreveu a ata. 
 
15.1.1 – O adjudicatário decairá do direito de contratar se não comparecer para assinar o 
contrato no prazo acima, sem prejuízo da aplicação de multa de 1% sobre o valor de sua 
proposta, sendo convocado o licitante subsequente, analisando sua oferta e qualificação e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor. 
 
15.1.2 – O contratado obriga-se a fornecer o objeto licitado a partir dos 2 dias 
subsequentes à data em que for convocado a fornecer o objeto ou da assinatura do 
instrumento contratual. 
 
15.1.3 – Se, por qualquer motivo, o adjudicatário deixar de assinar o contrato no prazo 
estipulado e o MUNICÍPIO autorizar a execução/fornecimento de seu objeto, presumir-se-
á adesão tácita aos termos do contrato, vinculando o adjudicatário no limite de sua 
proposta, ocasião em que serão aditivamente consideradas, para fins de aferição da 
liquidação das despesas, a nota de empenho de despesa, a autorização de compra ou a 
ordem de execução de serviço, conforme o caso. 
 
15.2 – Para assinar o instrumento contratual o adjudicatário deverá apresentar os 
documentos de identidade e CPF do seu representante legal, signatário do instrumento 
contratual. 
 
15.3 – O CONTRATADO não poderá subcontratar, no todo ou em partes, os 
fornecimentos objetos desta licitação sem prévia e expressa autorização, por escrito, do 
CONTRATANTE. 
 
16 - DOS PREÇOS 
16.1 – Os preços serão aqueles cotados pelo adjudicatário em sua proposta e em seus 
lances, sendo considerado fixo e irreajustável. 
 
16.2 – Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, “d” da lei 
federal nº8666/1993, o preço poderá ser revisto desde que a situação seja devidamente 
comprovada pelo CONTRATADO. 
 
17 - DOS PAGAMENTOS 
17.1 – O preço contratado será pago de acordo com a execução do objeto previsto no 
ANEXO I, numa proporção direta ao percentual concluído ou fornecido. 
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17.2 – A critério exclusivo do MUNICÍPIO, o pagamento poderá ocorrer em até 30 dias a 
partir do aceite do documento fiscal pela administração, atendendo-se ao regime do 
Decreto Federal nº7507/2011, quando se tratar de recursos federais transferidos pela 
União ou se faça opção pela realização de movimentação de recursos por meio 
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e 
prestadores de serviços devidamente identificados. 
 
17.2.1 – O CONTRATADO deverá abrir nova conta corrente em banco indicado pelo 
MUNICÍPIO ou informar conta já existente nesse mesmo banco, onde serão efetuados os 
seus pagamentos. 
 
17.3 – Na eventualidade de o CONTRATADO paralisar a execução do objeto previsto no 
ANEXO I, por qualquer motivo, também serão sustados os pagamentos ainda não 
realizados. 
 
18 - DA INDICAÇÃO DE RECURSO PARA AS DESPESAS 
 
18.1 – As despesas com o objeto desta licitação serão suportadas pela (s) seguinte (s) 
dotação (ões) orçamentária (s) nº:  

Dotação Fonte Descrição Valor 
3.3.90.30.00.2.04.01.10.301.0009.2.0030 00.01.02 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA  R$ 401.764,24 
3.3.90.30.00.2.04.02.10.302.0009.2.0037 00.01.55 GESTÃO DA UNIDADE HOSPITALAR R$ 1.601.555,18 
4.4.90.52.00.2.04.06.10.301.0009.1.0027 00.01.02 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE R$ 4.750,17 
4.4.90.52.00.2.04.02.10.302.0009.2.0037 00.01.55 GESTÃO DA UNIDADE HOSPITALAR R$ 2.658,70 

 TOTAL R$ 2.010.728,28 
 
9 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1 - Havendo descumprimento total ou parcial, assegurando-se direito de defesa, 
poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes sanções: 
 
19.1.1 - Advertência, para pequenos atrasos na execução do contrato, não podendo estes 
ser superior a 12 horas. 
 
19.1.2 - Multa moratória de 5% (cinco por cento) do valor contratado, sem prejuízo da 
rescisão do contrato, por cada infração cometida (atraso ou entrega de produto distinto do 
especificado no objeto, não entrega do produto especificado no edital, execução do 
serviço em desacordo com o objeto, execução da obra em desacordo com o objeto). 
 
19.1.3 - Multa rescisória no valor de 1% (um por cento) do valor do contrato, 
cumulativamente nas hipóteses acima mencionadas. 
 
19.1.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo da 
rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público ou de atividades 
nas repartições públicas em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado.  
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19.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço 
público essencial em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO. Na forma do §2º do art.87 da lei federal nº8666/1993, as sanções 
acima podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, assegurando-se direito de 
defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação do contratado. 
 
19.2 – As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão limitadas ao valor 
do contrato e descontadas da garantia do respectivo pacto, permitindo a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA suspender os pagamentos até a conclusão do processo. 
 
19.3 – Na forma do §3º do art.86 da lei federal nº8666/1993, se as multas aplicadas forem 
em valor superior ao valor da garantia prestada ou não existir garantia, além da perda da 
garantia, responderá o contratado pela sua diferença ou integralidade, as quais serão 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
 
20 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
20.1 – O MUNICÍPIO poderá suprimir ou acrescer em até 25% (vinte e cinco por cento) o 
valor inicial do contrato, de acordo com o § 1º do art.65 da lei federal nº8666/1993. 
 
20.2 – Ao PREGOEIRO, além do recebimento e exame da documentação e das 
propostas, caberá a decisão sobre dúvidas e omissões, bem como o julgamento da 
DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA de cada licitante, obedecendo às disposições aqui 
estabelecidas. 
 
20.3 – Esclarecemos que o preâmbulo, texto e anexos deste instrumento e demais 
informações fornecidas pelo MUNICÍPIO são complementares entre si, de modo que 
qualquer detalhe que se mencione em um local e se omita em outro é considerado 
especificado e válido. 
 
20.4 – Nos termos do art. 49 da lei federal nº8666/1993, esta licitação poderá ser 
revogada por interesse público ou anulada por ilegalidade, no todo ou em parte, por 
iniciativa do MUNICÍPIO ou mediante provocação de terceiros. 
 
20.5 – O MUNICÍPIO poderá, ainda, adiar ou prorrogar prazos para recebimento das 
propostas, bem como aditar os termos do presente Edital, sem que caiba aos licitantes o 
direito a indenizações ou reembolso. 
 
20.6 – O MUNICÍPIO poderá inabilitar qualquer licitante ou desclassificar suas propostas 
subordinadamente às condições deste instrumento. 
 
20.7 – Em caso de rescisão contratual, são reconhecidos e resguardados os direitos do 
CONTRATANTE estabelecidos no art. 80 da lei federal nº8666/1993. 
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20.8 – É único e exclusivo competente para a solução de todo e qualquer litígio 
decorrente deste procedimento o foro da comarca da sede da administração. 
 

Em Volta Grande, 20 de abril de 2022 
 
 

_______________________________________________________ 
Altair Denirio Silva Júnior 

Pregoeiro 
 
 

_______________________________________________________ 
Leandro José Pinheiro 

Presidente 
 
 

_______________________________________________________ 
Reinaldo de Paulo 

Membro 
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ANEXO I 
 

Licitação n° 039/2022 
Modalidade de Pregão Presencial n° 004/2022 

DETALHAMENTO DO OBJETO 
(ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL, OBRAS, COMPRAS, SERVIÇOS E/OU ITENS PREVISTOS) 

 
Contratação de empresas para futuras e eventuais aquisições de insumos, materiais, 
instrumentais e equipamentos de uso médico, hospitalar e laboratorial, para atender as 
necessidades da Unidade Hospitalar e Postos de Saúde. Pelo período de 12 (doze) 
meses 

Termo de Referência 

N° 
Item 

Cód. Descrição Und. Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Tot. 

0001 1498304054 Abaixador de Língua (Espátula de Madeira) - Descartável, formato 
convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, 
espessura e largura uniforme em toda sua extensão, medindo 
aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4cm de largura; 
0,5mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças, 
constando os doadas de identificação, procedência, nº do lote, 
data de fabricação.  

PC 90,0000 10,1835 916,52 

0002 1498301179 ADESIVO PARA DEA (DESFIBRILADOR) ADULTO Unidades 2,0000 853,5033 1.707,01 

0003 1498307786 Água destilada, Galão de 5 litros. - Água destilada, quimicamente 
pura, isenta de sais solúveis; para utilização em autoclave. Galão 
de 5 litros 

Unidades 152,0000 22,3436 3.396,23 

0004 15204 Água Oxigenada, 10 Volumes, 1 Litro - peróxido de hidrogênio, 
contendo na embalagem individual rótulo de identificação do 
produto e do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo 
de validade e autorização de funcionamento do Ministério da 
Saúde. 

Frasco 80,0000 9,9302 794,42 

0005 15240 Agulha Descartável, 13 x 4,5mm, Caixa com 100 Unidades - 
Agulha descartável 13 x 4,5mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, 
haste de aço inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, 
canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a 
seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem 
individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente 
dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de 
validade, número do lote, registro no MS. Caixa com 100 unidades 

Caixa 35,0000 22,2732 779,56 

0006 15242 Agulha Descartável, 25 x 07mm, Caixa com 100 Unidades - 
Agulha descartável 25 x 07mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, 
haste de aço inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, 
canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a 
seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem 
individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente 
dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de 
validade, número do lote, registro no MS. Caixa com 100 unidades 

Caixa 80,0000 20,9052 1.672,42 

0007 15243 Agulha Descartável, 25 x 08mm, Caixa com 100 Unidades - 
Agulha descartável 25 x 08mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, 
haste de aço inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, 
canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a 
seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem 
individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente 
dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de 
validade, número do lote, registro no MS. Caixa com 100 
unidades. 

Caixa 40,0000 22,2732 890,93 

0008 15245 Agulha Descartável, 40 x 12mm, Caixa com 100 Unidades - 
Agulha descartável 40 x 12mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, 
40 x 12mm, haste de aço inoxidável com ponta em bisel cortante 
trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão 
adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, 

Caixa 80,0000 29,4534 2.356,27 
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embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar 
externamente dados de identificação, procedência, tipo de 
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. 
Caixa com 100 unidades 

0009 1498302341 Álcool a 70% - líquido incolor característico. Embalagem com 
dados de identificação e procedência, data da fabricação, tempo 
de validade, registro em órgão competente. Embalagem plástica 
contendo 1  litro. - Álcool a 70% - líquido incolor característico. 
Embalagem com dados de identificação e procedência, data da 
fabricação, tempo de validade, registro em órgão competente. 
Embalagem plástica contendo 1  litro. 

UNID 500,0000 9,5737 4.786,85 

0010 1498301040 Álcool a 70% - Líquido incolor característico. Embalagem com 
dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo 
de validade, registrado em órgão competente.embalagem plástica  
contendo 1 litro. 

Unidades 2.000,0000 9,5737 19.147,40 

0011 1498300930 Alcool em Gel 70.   5 litros - Álcool em  gel 70 para mãos. 
Embalagem com 5 littros. 

UN 200,0000 97,6350 19.527,00 

0012 1498300963 ALCOOL IODADO 1000 ML LT 40,0000 27,7720 1.110,88 

0013 1498301097 ALGODÃO ROLO HIDRÓFILO. 500G - ALGODÃO ROLO 
HIDRÓFILO.  Rolo com 500G cada. 

Unidades 150,0000 23,9750 3.596,25 

0014 1498307929 Almotolia em polietileno, graduado em alto relevo, 250 ml , cor 
âmbar , bico reto 

UNID 70,0000 5,0138 350,97 

0015 1498307931 Almotolia em polietileno, graduado em alto relevo, 500 ml , cor 
âmbar , bico reto  

UNID 10,0000 6,5167 65,17 

0016 1498307930 Almotolia em polietileno, graduado em alto relevo, 500 ml , cor 
transparente , bico reto  

UNID 10,0000 6,9088 69,09 

0017 1498307932 Almotolia plástica - 125 ml , transparente com graduação, bico 
reto, tampa plástica 

UNID 150,0000 3,4733 521,00 

0018 1498302521 Almotolia Plástica Transparente – 250 ml, com graduação, bico 
reto, tampa plástica. - . 

UNID 230,0000 4,6667 1.073,34 

0019 1498307942 Ampola teste biológico 24 horas - caixa c/ 10 ampolas Caixa 130,0000 56,8567 7.391,37 

0020 1498300811 ANTISSEPTICO RIOHEX 2% (CLOREXIDINA) 1 LITRO - . FR 100,0000 25,6467 2.564,67 

0021 15587 Aparelho de Barbear Descartável - Aparelho de barbear, 
descartável, com duas lâminas 

Unidades 100,0000 1,7600 176,00 

0022 1498304370 Aparelho de Glicemia(On Call Plus) UNID 4,0000 84,8375 339,35 

0023 1498306016 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO - 
ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, BRAÇADEIRA 100% 
ALGODÃO ANTIALÉRGICO, CINZA, FECHAMENTO: METAL; 
MANGUITO EM BORRACHA, MANÔMETRO: ANEROIDE COM 
ESCALA DE 0 a 300 mmHg E 03 ANOS DE GARANTIA CONTRA 
DEFEITO DE FABRICAÇÃO 

UNID 40,0000 94,6633 3.786,53 

0024 1498306017 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL OBESO - 
ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, BRAÇADEIRA 100% 
ALGODÃO ANTIALÉRGICO, CINZA, FECHAMENTO: METAL; 
MANGUITO EM BORRACHA, MANÔMETRO: ANEROIDE COM 
ESCALA DE 0 a 300 mmHg E 03 ANOS DE GARANTIA CONTRA 
DEFEITO DE FABRICAÇÃO 

UNID 12,0000 95,6633 1.147,96 

0025 15616 Aparelho de Pressão Infantil. - Aparelho de pressão arterial Infantil 
tipo aneróide, composto de: Manômetro com caixa e tampa em 
liga de zinco / alumínio, mostrador, ponteiros e visor vedados. 
Permite leitura direta da pressão no mostrador quantitativo na 
escala de 0 a 300 mmHg Abraçadeira confeccionada em algodão 
com sistema de fixação metálico, dotada de marcações indicativas 
do posicionamento correto e do fechamento em torno do braço 
Manguito em silicone Válvula manual de rosca, em metal Pêra em 
látex flexível com formato anatômico. Estetoscópio: Plano, 
composto de: Auscultador duplo em inox com diafragma em PVC 
Olivas em PVC Biauricular em latão cromado com mola em aço 
carbono temperado Mangote tipo  Y  em PVC. 

Unidades 2,0000 117,3767 234,75 

0026 1498304346 Aparelho para Teste de Glicemia Capilar UNID 10,0000 66,1500 661,50 

0027 1498301887 Atadura Crepom - 15cm x 1.8m - 13 fios UNID 5.000,0000 4,0500 20.250,00 
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0028 1498301041 Atadura Crepom (25cmx1.8m). 3 fios. - Confeccionada em fios de 
algodão cru ou componentes sintéticos com as bordas delimitadas 
elasticidade adequada enrolada uniformemente (em forma 
cilíndrica) isenta de defeitos. Embalagem individual 

Pacote 1.600,0000 17,0500 27.280,00 

0029 15938 Atadura de Crepom, 10cm x 1,8m - Atadura de crepom 10cm de 
largura confeccionada em tecido 100% algodão cru, densidade 
mínima de 13 fios/cm², apresentando aproximadamente 1,8m de 
comprimento em repouso e 4,5m quando esticada, elasticidade 
longitudinal, fio de acabamento lateral para não desfiar, 
embalagem individual em rolo, com dados de identificação, 
procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da 
Saúde, conforme norma ABNT - NBR 14056. Pacote com 12 
unidades 

Pacote 3.500,0000 6,5782 23.023,70 

0030 15941 Atadura de Crepom, 20cm x 1,8m - Atadura crepom, 20cm x 1,8m, 
confeccionada em tecido de alta qualidade com mínimo de 13 
fios/cm², com 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster, 
apresentando 1,8m em repouso de comprimento, que a 
elasticidade longitudinal, conferida ao produto, com acabamento 
lateral, em rolo, conforme norma ABNT - NBR 14056, embalagem 
com dados de identificação, procedência, validade, número do lote 
e registro no Ministério da Saúde. Pacote com 12 unidades 

Pacote 800,0000 12,5586 10.046,88 

0031 15943 Atadura de Crepom, 6cm x 1,8m - Atadura de crepom 06cm de 
largura confeccionada em tecido 100% algodão cru, densidade 
mínima de 13 fios/cm², apresentando aproximadamente 1,8m de 
comprimento em repouso e 4,5m quando esticada, elasticidade 
longitudinal, fio de acabamento lateral para não desfiar, 
embalagem individual em rolo, com dados de identificação, 
procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da 
Saúde, conforme norma ABNT - NBR 14056. Pacote com 12 
unidades 

Pacote 2.000,0000 4,4310 8.862,00 

0032 1498305997 ATADURA DE RAYOL 7,5CM x 5M UNID 500,0000 10,0500 5.025,00 

0033 16007 Avental Descartável Manga Longa Abertura nas Costas - Avental 
Descartável, de uso único, confeccionado em polipropileno, 
atóxico, hipoalergênico, compatível com ambientes esterilizantes 
(óxido etileno e/ou autoclave). Abertura nas costas, manga longa, 
com elástico nos punhos, tiras para amarrar na cintura e no 
pescoço, tamanho único, medindo no comprimento 
aproximadamente 120 cm, gramatura 40g/m², cor verde escuro, 
em pacotes com 10 unidades. Tamanho Adulto. A embalagem 
externa original do produto precisa informar a gramatura do 
material do avental e o conteúdo do pacote. Registro conforme 
ANVISA 

Pacote 5.000,0000 42,1060 210.530,00 

0034 1498307946 Balança digital 180 kg eletrônica LED em vidro temperado UNID 20,0000 95,0133 1.900,27 

0035 1498307791 Bandeja de Aço Inox 42cm x 30 x 4,5cm 4,2 - Bandeja de Aço Inox 
para uso Hospitalar, com bordas, 42cm x 4,5cm x 4,2cm 

Unidades 4,0000 145,0000 580,00 

0036 1498307792 Bandeja de Aço Inox para uso Hospitalar, com bordas, 42cm x 30 
cm x 4,5cm 1,7 - Bandeja de Aço Inox para uso Hospitalar, com 
bordas, 42cm x 30 cm x 4,5cm 1,7 

Unidades 4,0000 147,3800 589,52 

0037 1498302716 BATERIA DE LITIO PARA APAELHO DE GLICEMIA 3 VOLTS - . UNID 150,0000 9,1667 1.375,01 

0038 1498301187 Bobina de Papel Grau Cirúrgico 200mmx100m. - Bobina de Papel 
Grau Cirúrgico para esterilização de material em autoclave 
200mmx100m 

Unidades 60,0000 394,6800 23.680,80 

0039 1498301891 Bobina de Papel  Grau Cirúrgico para esterilização de material em 
autoclave. 120mmx100m - . 

UNID 80,0000 336,4875 26.919,00 

0040 1498307823 Bolsa APH Vermelha - A Bolsa APH é ideal para atendimento pré-
hospitalar, para auxiliar e facilitar o trabalho dos socorristas. Por 
ser resistente, pode ser utilizada em diversos procedimentos de 
resgate e salvamento. Decorada com estampa da cruz da vida, a 
bolsa de atendimento pré-hospitalar apresenta bolsos laterais e 
frontais, costura dupla, forro em TNT e zíper de qualidade, é 
impermeável e lavável, possui alça larga, de 50 mm em nylon que 
ajuda no transporte. Possui bolsos e divisões internas para o 
armazenamento dos instrumentos usados nos atendimentos. 
Bolsa APH Vermelha (62x44x25 cm).   

Unidades 2,0000 221,6667 443,33 

0041 16701 Bota de Unna, Bandagem Flexível, 10,2cm x 9,14cm - Bota de Caixa 30,0000 195,0800 5.852,40 
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Unna industrializada, Bandagem Flexível de Gaze Branca (70% 
poliéster e 30% algodão), impregnada com pasta, não solidificável, 
de óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de rícino, petrolato 
branco e vaselina, formato 10,2cm x 9,14cm, caixa com 12 
unidades. 

0042 1498302645 CABO PARA BISTURI Nº4 em aço inox utilizado como suporte 
para lamina de bisturi descartável - . 

UNID 4,0000 17,5667 70,27 

0043 1498301137 CAMISOLA PACIENTE TNT ADULTO - CAMISOLA PACIENTE  
CONFECCIONADA EM TNT  TAMANHO ADULTO 

Unidades 100,0000 8,9000 890,00 

0044 18035 Capa de Segurança para Chuva, com Capuz, Modelo SAMU, EG - 
Conjunto de Capa de Segurança para chuva, modelo do SAMU, 
com casaco, calça e polaina, confeccionada em náilon 
emborrachado, impermeável, na cor azul marinho, tamanho EG. 
Deverá costurada totalmente com linha de náilon numero 60, as 
costuras deverão receber processo de impermeabilização. Com 
certificação INMETRO. O conjunto é composto por:- Casaco com 
capuz, mangas longas, com fechamento dianteiro com zíper 
número 5, 100% poliéster, recoberto por carcela de 5cm e fechada 
com 2 velcros fixados equidistantes medindo 3cm de altura por 
2,5cm de comprimento. Com dois bolsos de 27cm, um de cada 
lado, na parte frontal externa, na altura da cintura, em diagonal, 
com abertura para baixo com pestana de 5cm de largura. Gola 
própria para guardar o capuz, que deverá ter elástico fixado com 
botões plásticos de pressão. Elástico de 12mm nos punhos, com 
faixa reflexiva de 25mm em toda circunferência do tórax e mangas, 
comprimento 7/8. Com fenda nas costas, na parte inferior para 
facilitar a mobilidade. Deverá ser serigrafada especialmente para 
náilon com emblema do SAMU, com inscrição SAMU e abaixo 
deste 192, na frente do lado esquerdo, medindo 9cm x 13cm e na 
parte das costas, medindo 14cm x 30cm - Calça com elástico no 
tornozelo e cintura - Polaina com elástico na parte superior. 

Unidades 10,0000 160,7600 1.607,60 

0045 18511 Cateter para Acesso Periférico 14G - Cateter para acesso 
periférico 14G, com sistema de segurança em poliuretano 
radiopaco flexível, atóxico, com Mandril, com sistema de 
segurança que atende a NR 32 e Portaria 939, com proteção total 
da agulha, Bisel trifacetado e empunadura colorida, cânula 
transparente. Embalagem estéril em papel grau cirúrgico c/ 
abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização, validade, nº do lote e registro no MS. A empresa 
fornecedora deverá ministrar treinamento conforme NR32, Portaria 
GM 939 de 18/11/2008 Altera NR32 

Unidades 5.000,0000 1,7478 8.739,00 

0046 18512 Cateter para Acesso Periférico 16G - Cateter para Acesso 
Periférico 16G, com sistema de segurança em poliuretano 
radiopaco flexível, atóxico, com Mandril, com sistema de 
segurança que atende a NR 32 e Portaria 939, com proteção total 
da agulha, Bisel trifacetado e empunhadura colorida, cânula 
transparente. Embalagem estéril em papel grau cirúrgico c/ 
abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização, validade, nº do lote e registro no MS. A empresa 
fornecedora deverá ministrar treinamento conforme NR32, Portaria 
GM 939 de 18/11/2008 Altera NR32. 

Unidades 10.000,0000 1,6806 16.806,00 

0047 18513 Cateter para Acesso Periférico 18G - Cateter para Acesso 
Periférico 18G, com sistema de segurança em poliuretano 
radiopaco flexível, atóxico, com Mandril, com sistema de 
segurança que atende a NR 32 e Portaria 939, com proteção total 
da agulha, Bisel trifacetado e empunhadura colorida, cânula 
transparente. Embalagem estéril em papel grau cirúrgico c/ 
abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização, validade, nº do lote e registro no MS. A empresa 
fornecedora deverá ministrar treinamento conforme NR32, Portaria 
GM 939 de 18/11/2008, Altera NR32. 

Unidades 15.000,0000 1,6778 25.167,00 

0048 18514 Cateter para Acesso Periférico 20G - Cateter para Acesso 
Periférico 20G, com sistema de segurança em poliuretano 
radiopaco flexível, atóxico, com Mandril, com sistema de 
segurança que atende a NR 32 e Portaria 939, com proteção total 
da agulha, Bisel trifacetado e empunhadura colorida, cânula 
transparente. Embalagem estéril em papel grau cirúrgico c/ 
abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de 

Unidades 40.000,0000 1,6736 66.944,00 
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esterilização, validade, nº do lote e registro no MS. A empresa 
fornecedora deverá ministrar treinamento conforme NR32, Portaria 
GM 939 de 18/11/2008 Altera NR32. 

0049 18515 Cateter para Acesso Periférico 22G - Cateter para Acesso 
Periférico 22G, com sistema de segurança em poliuretano 
radiopaco flexível, atóxico, com Mandril, com sistema de 
segurança que atende a NR 32 e Portaria 939, com proteção total 
da agulha, Bisel trifacetado e empunhadura colorida, cânula 
transparente. Embalagem estéril em papel grau cirúrgico c/ 
abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização, validade, nº do lote e registro no MS. A empresa 
fornecedora deverá ministrar treinamento conforme NR32, Portaria 
GM 939 de 18/11/2008 Altera NR32. 

Unidades 50.000,0000 1,6750 83.750,00 

0050 18516 Cateter para Acesso Periférico 24G - Cateter para Acesso 
Periférico 24G, com sistema de segurança em poliuretano 
radiopaco flexível, atóxico, com Mandril, com sistema de 
segurança que atende a NR 32 e Portaria 939, com proteção total 
da agulha, Bisel trifacetado e empunhadura colorida, cânula 
transparente. Embalagem estéril em papel grau cirúrgico c/ 
abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização, validade, nº do lote e registro no MS. A empresa 
fornecedora deverá ministrar treinamento conforme NR32, Portaria 
GM 939 de 18/11/2008 Altera NR32. 

Unidades 50.000,0000 1,7660 88.300,00 

0051 18534 Cateter Tipo Óculos para Oxigênio, Adulto - Cateter tipo óculos 
para oxigênio, em pvc, atóxico, esterelizado para óxido de etileno, 
uso adulto, com dados de identificação, procedência, prazo de 
validade, número do lote e registro no MS 

Unidades 4.000,0000 2,0675 8.270,00 

0052 18535 Cateter Tipo Óculos para Oxigênio, Infantil - Cateter tipo óculos 
para oxigênio, em pvc, atóxico, esterelizado para óxido de etileno, 
uso infantil, com dados de identificação, procedência, prazo de 
validade, número do lote e registro no MS 

Unidades 500,0000 2,2400 1.120,00 

0053 1498307794 CINTO PARA IMOBILIZAÇÃO EM PRANCHA DE RESGATE. - 
CINTO PARA IMOBILIZAÇÃO EM PRANCHA DE RESGATE, 
regulador de 50mm confeccionado em nylon;alça de polipropileno 
em 50mm, medindo 1,60m; fechos em tic-tac. 

Unidades 3,0000 80,1800 240,54 

0054 19200 Cobertor, Tipo Solteiro, Uso Hospitalar, 1,40m x 2,20m - Cobertor 
tipo solteiro, uso hospitalar, medindo 1,40 m x 2,20 m, 100% 
acrílico, fibra agulhada, antialérgico, resistente a lavagem industrial 
identificado com Logomarca da unidade em toda extensão no 
sentido diagonal. Logomarca fornecida pelo setor. Etiquetado com 
Tamanho 

Unidades 10,0000 84,8000 848,00 

0055 1498303606 * COLAR CERVICAL PARA RESGATE M - Colar Cervical VNO 
para Resgate M  - Os colares cervicais são os equipamentos mais 
conhecidos da emergência pré-hospitalar;  - Esses equipamentos 
são essenciais para qualquer remoção e só deve ser utilizado por 
pessoal treinado assim para evitar o TRM (Traumatismo Raqui 
Medular);  - Peça única injetada em poliestireno de alta densidade, 
o poliestireno dele é todo de uma cor e assim cada tamanho tem a 
sua cor, facilitando na hora do socorro localizar facilmente o 
tamanho necessário;  - Revestido com EVA, resistente a fratura;  - 
Não vai pino preto ele é inteiriço facilitando a higienização e não 
quebra facilmente por ser injetado;  - Confeccionado em polietileno 
de alta densidade, injetado em peça única, com 2 mm, permitindo 
uma maior resistência e apoio.  É revestido com espuma macia 
tipo EVA (Etil Vinil Acetato) especial.  Fechado com velcro de 50 
mm. Padrão de cores universal, para identificação do tamanho.  
Na parte posterior (nuca), possui abertura para palpação e 
ventilação da nuca.  Na parte da frente, possui abertura que 
permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. 

UNID 2,0000 30,9433 61,89 

0056 19270 Colar Cervical Resgate - Grande - Colar Cervical Resgate - 
Grande: Confeccionado em polietileno de alta densidade com 
espessura mínima de 1,5mm, permitindo uma maior resistência e 
apoio. É revistido de espuma macia tipo E.V.A (etil viniil acetato) 
especial. Fecho em velcro de 05mm em um dos lados, em cores 
de padrão universal. Possui, também, um botão preto que permite 
a montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma universal 
de medida nos dedos. Na  parte posterior (nuca) possui duas 
aberturas para apalpação e ventilaão da nuca, na frente uma 

Unidades 2,0000 30,9433 61,89 
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abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso a 
traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio. Os 
botões são em material plástico resistente permitindo a radio-
transparência. Cor do Velcro: Verde. Circunferência: 40 a 56cm. 
Altura Anterior: 14,0cm. Altura Posterior: 14,0cm. Abertura Frontal 
7,5 x 10,0cm. Peso: 0,154kg. Embalagem contendo dados de 
procedência, data de fabricação, data de validade, n° do lote, 
registro no Ministério da saúde, ANVISA. Tamanho: G. 

0057 19274 Colar Cervical Resgate P - Colar Cervical Resgate - Pequeno: 
Confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura 
mínima de 1,5mm, permitindo uma maior resistência e apoio. É 
revestido de espuma macia tipo E.V.A (etil viniil acetato) especial. 
Fecho em velcro de 05mm em um dos lados, em cores de padrão 
universal. Possui, também, um botão preto que permite a 
montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma universal de 
medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui duas 
aberturas para apalpação e ventilação da nuca, na frente uma 
abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso a 
traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio. 
Os botões são em material plástico resistente permitindo a rádio-
transparência. Cor do Velcro: Azul Royal. Circunferência: 40 a 
56cm. Altura Anterior: 10,1cm. Altura Posterior: 13,3cm. Abertura 
Frontal 4,5 x 8,5cm. Peso: 0,127kg. Embalagem contendo dados 
de procedência, data de fabricação, data de validade, n° do lote, 
registro no Ministério da saúde, ANVISA. Tamanho: P. 

Unidades 1,0000 30,9433 30,94 

0058 1498307938 COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 20 LITROS. -  
Revestido de papelão couro ondulado, que atenda aos requisitos 
de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, 
perfuração, vazamento e travamento da tampa 

UNID 60,0000 16,9450 1.016,70 

0059 1498307937 COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 7 LITROS. -  
Revestido de papelão couro ondulado, que atenda aos requisitos 
de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, 
perfuração, vazamento e travamento da tampa 

UNID 30,0000 9,4350 283,05 

0060 19379 Coletor de Material Perfuro-Cortante, 13 Litros - Coletor de 
material pérfuro-cortante, 13 litros, em papelão amarelo com 
símbolo universal de material infectante, linha demarcatória de 
enchimento, protegido internamente com saco plástico, papelão e 
couro rígido, aba extra para proteção nos seus cantos, bandeja 
impermeável para resíduos líquidos, alça para transporte, trava de 
segurança, conforme normas do MS. 

Unidades 100,0000 12,8075 1.280,75 

0061 19389 Coletor de Urina Sistema Aberto, 1200ml a 2000ml - Coletor de 
urina sistema aberto, frasco plástico transparente, com tubo de 
drenagem, conector cônico com protetor, escala de leitura de 
volumes de 100 em 100ml, com alça para fixação no leito, 
descartável, com capacidade de 1200ml a 2000ml. Embalagem 
individual, contendo externamente dados de identificação, 
procedência, data da fabricação, validade, número de lote e 
registro no M.S. 

Unidades 80,0000 5,5938 447,50 

0062 19390 Coletor de Urina Sistema Fechado, 2000ml - Coletor de urina 
sistema fechado, bolsa coletora de urina com válvula anti-refluxo, 
pinça clampeadora estéril, descartável, escala de leitura e 
pequenos e grandes volumes, tubos transparentes com sitio para 
coleta de amostra, conector cônico com protetor, tampa protetora 
da ponteira do tubo para drenagem do material na porção inferior 
da bolsa e alça para fixação no leito. Embalagem individual com 
capacidade de 2000ml com abertura asséptica contendo 
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data 
esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da 
Saúde 

Unidades 300,0000 8,5415 2.562,45 

0063 1498304348 Coletor Universal de fezes e urina. 50ml UNID 320,0000 0,7210 230,72 

0064 19427 Comadre Tipo Pá - Comadre tipo pá em aço inox, superficie lisa 
para o conforto e fácil limpeza, capacidade 2,5 lts 

Unidades 3,0000 25,4667 76,40 

0065 1498307822 COMPADRE (URINOL). - COMPADRE (URINOL), MATERIAL 
AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE 1000 ML 

Unidades 3,0000 52,9600 158,88 

0066 19459 Compressa Cirúrgica 23cm x 25cm, Radiopaco, 4 Camadas - 
Compressa Cirúrgica, campo operatório em tecido de 100% 
algodão, 15 fios/cm², medindo 23cm x 25cm, 4 camadas, alça de 

Pacote 1.000,0000 61,7600 61.760,00 
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segurança (cadarço duplo, mínimo 18cm), radiopaco, não estéril. 
Constando externamente dados de identificação, procedência, 
data da fabricação, validade, número do lote e Registro no 
Ministério da Saúde. Pacote com 50 unidades. 

0067 1498307936 Compressa de gaze Estéril 7,5 x 7,5 . Pacote com 10 unidades. Pacote 15.000,0000 1,1434 17.151,00 

0068 1498307935 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 x 7,5 - pacote com 500 
unidades. - compressa de gaze hidrófila estéril, confeccionadas 
em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com dimensão de 7,5 x 
7,5 cm , com oito camadas e cinco dobras, confeccionada com 13 
fios por cm2 , quando aberta deve ter aproximadamente uma área 
de 420 cm² 

Pacote 2.000,0000 36,5932 73.186,40 

0069 1498302355 Compressa De Gaze Hidrófila  c/ 500 und compressas de gaze 7,5 
x 7,5 hidrófila não estéril, confeccionada com 13 fios por cm2, com 
8 dobras. - Compressa De Gaze Hidrófila  c/ 500 und compressas 
de gaze 7,5 x 7,5 hidrófila não estéril, confeccionada com 13 fios 
por cm2, com 8 dobras. Compressas abertas tem 
aproximadamente 420 cm2, cor branca, bordas devidamente 
voltada para dentro, que evitam soltura dos fios, embalagem em 
pacote plástico com 500 unidades, constando na parte externa os 
dados de identificação do fabricante e marca, de procedência 
nacional, com registro no ministério da saúde, e validade mínima 
de 3 anos á partir da data de entrega. 

PC 1.500,0000 45,7456 68.618,40 

0070 1498300756 CONJ. DE 6 ELETRODOS PRECORDIAIS COMPLETOS - PERA 
DE BORRACHA + ELETRODO DE METAL. 

UN 3,0000 169,3667 508,10 

0071 1498301085 CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO ADULTO (DARU) - TERMINAL 
DE ENCAIXE E ROSCA. KIT CONTÉM: MÁSCARA EM PVC 
MÉDICO HOSPITALAR, COPINHO EM POLIPROPILENO; 
MANGUEIRA EM PVC; TERMINAL DA MANGUEIRA EM PVC, 
CONECTOR VERDE PARA OXIGÊNIO EM POLIESTILENO, 
CONECTOR AMARELO PARA AR COMPRIMIDO EM 
POLISTILENO. 

Unidades 14,0000 18,9833 265,77 

0072 1498301086 CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL (DARU) - TERMINAL 
DE ENCAIXE E ROSCA. KIT CONTÉM: MÁSCARA EM PVC 
MÉDICO HOSPITALAR, COPINHO EM POLIPROPILENO; 
MANGUEIRA EM PVC; TERMINAL DA MANGUEIRA EM PVC, 
CONECTOR VERDE PARA OXIGÊNIO EM POLIESTILENO, 
CONECTOR AMARELO PARA AR COMPRIMIDO EM 
POLISTILENO. 

Unidades 10,0000 18,7000 187,00 

0073 1498304143 Copo Umidificador para oxigênio frasco de polietileno UNID 10,0000 25,1633 251,63 

0074 1498307795 Cuba Rim, em aço inoxidável pequena, 8cm x 3,6cm, 160ml - 
Cuba Rim, em aço inoxidável pequena, 8cm x 3,6cm, 160ml 

Unidades 5,0000 38,9933 194,97 

0075 19953 Cuba Rim Inox 26cm x 12cm - Cuba Rim, confeccionada em aço 
inoxidável, formato 26cm x 12cm, capacidade 700ml 

Unidades 5,0000 71,8967 359,48 

0076 1498307947 Curativo adesivo , caixa com 40 unidades Caixa 100,0000 8,7600 876,00 

0077 1498307948 Curativo adesivo extra grande , caixa com 10 unidades Caixa 100,0000 14,0833 1.408,33 

0078 20152 Detergente Multienzimático de Alta Performance com PH Neutro e 
4 Enzimas - Detergente multienzimático de alta performance com 
PH neutro e 4 enzimas: amilase, protease, lípase e carbohidrase, 
associado a uma combinação de tensoativos não iônicos e álcool 
isopropílico proporcionando uma ação de sinergia e 
potencializando o poder de limpeza em lavadoras automáticas, 
termodesinfectadoras, ultra-sônicas e limpeza manual. 
Componentes ativos: enzimas, protease, amilase, lípase e corante, 
essência e água purificada QSQ. Embalagem com 1 litro 

Litro 180,0000 40,7667 7.338,01 

0079 1498304352 Digliconato de Clorexidina a 2%. Embalagem com 1 Litro UNID 24,0000 28,5967 686,32 

0080 1498303403 DISPENSER 800ML COM RESERVATÓRIO 
ÁLCOOL/SABONETE LIQUIDO. - DISPENSER 800ML COM 
RESERVATÓRIO ÁLCOOL/SABONETE LIQUIDO. 

Unidades 50,0000 36,9333 1.846,67 

0081 1498307722 Dispenser toalheiro porta papel toalha interfolhado de uso 
profissional, em polipropileno na cor branca. Dimensões 34 x 28 x 
15cm. Capacidade para 500 folhas. Acompanha ventosas e 
parafuso para fixação. 

UNID 5,0000 41,1467 205,73 

0082 20388 Dispositivo Incontinência Urinária Nº 6 - Dispositivo para Unidades 150,0000 1,9300 289,50 
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Incontinência Urinária Nº 6. Exclusivo para atender Mandado 
Judicial 

0083 20444 Dreno de Penrose, nº 2 - Dreno de Penrose: dreno de Penrose 
sem gaze, número 2 = 40 mm, fabricado em Látex natural, 
contendo na embalagem externa dados de identificação do 
produto e do fabricante, número de lote, data de fabricação, prazo 
de validade e Registro no Ministério da Saúde. Pacote com 12 
unidades. 

Pacote 20,0000 17,9000 358,00 

0084 20445 Dreno de Penrose, nº 3 - Dreno de Penrose: dreno de Penrose 
sem gaze, número 3 = 60 mm, fabricado em Látex natural, 
contendo na embalagem externa dados de identificação do 
produto e do fabricante, número de lote, data de fabricação, prazo 
de validade e Registro no Ministério da Saúde. Pacote com 12 
unidades. 

Pacote 40,0000 18,7633 750,53 

0085 1498304059 ELETRODO CARDIOLÓGICO PRECORDIAL ADULTO SUCÇÃO 
+ PERA DE ECG - . 

UNID 15,0000 165,1800 2.477,70 

0086 20594 Eletrodo Descartável Adulto - Eletrodo descartável adulto, para 
monitorização de ECG, com pino de aço inoxidável, contra-pino de 
prata, adesivo hipoalergênico, capa protetora do adesivo, gel 
condutor, não estéril, tamanho adulto. Embalagem contendo 
externamente dados de identificação, procedência, data da 
fabricação, validade, número de lote e registro no M.S. 

Unidades 1.000,0000 0,6133 613,30 

0087 1498306011 ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAMA (BRAÇADEIRA) - 
KIT COM 04 UNIDADES. 

Kit 2,0000 51,1667 102,33 

0088 1498304396 Equipo Macrogotas UNID 5.000,0000 2,3552 11.776,00 

0089 20811 Equipo Microgotas com Bureta Graduada de 100ml - Equipo com 
bureta graduado de 100ml, microgotas, com câmara graduada de 
0 a 100-150ml (com escala de 1/1ml), injetor na câmara com 
borracha retrátil, filtro de entrada de ar (hidrófobo), alça de 
sustentação da câmara, câmara de gotejamento flexível e 
transparente, microgotejador (relação 60 gotas/ml), ponta 
perfurante (penetrador) para adaptação em frasco, ampolas, 
bolsas, protetor da ponta perfurante (penetrador), pinça corta-
fluxo, tubo flexível transparente, pinça rolete, conector luer macho 
(encaixe por pressão), protetor do conector. Estéril, descartável, 
embalado individualmente com dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, 
registro do MS, de acordo com as normas da ABNT. 

Unidades 50,0000 9,6733 483,67 

0090 1498307824 EQUIPO PARA DIETA ENTERAL - Desenvolvido para entremear 
a ligação da sonda de alimentação enteral (ligada ao paciente) ao 
recipiente de soluções (frasco ou bolsa), que contém o alimento a 
ser administrado, Estéril, PVC flexivel; ponta perfurante com tampa 
protetora, câmara de gotejamento; controle de fluxo de soluções, 
cor azul, conector tipo luer e apirogênico; com entrada de ar 
descartável. 

Unidades 5,0000 2,9025 14,51 

0091 20818 Equipo Simples, Descatável, para Bomba de Infusão - Equipo 
simples, de uso único (descartável), estéril, atóxico, apirogênico, 
comprimento de aproximado 2,30m, constituído por ponta 
perfurante tipo universal com filtro de ar, câmara gotejadora 
flexível e tubo em PVC, intermediado por segmento de silicone 
grau médico, contendo ainda pinça corta fluxo (tipo rolete), injetor 
lateral (tipo Y) com membrana autocicatrizante seguido por filtro de 
solução (15cm), após injetor lateral e conector terminal, com capas 
protetoras nas extremidades, utilizado para infusão de líquidos 
injetáveis em vias parenterais, específico para bombas de infusão. 
aprox. 18mL. Embalados individualmente em envelopes dupla face 

Unidades 50,0000 1,8900 94,50 

0092 20955 Esparadrapo Comum, 10cm x 4,5m - Esparadrapo comum, 
medindo 10cm de largura por 4,5m de comprimento, 
confeccionado em tecido 100% algodão, impermeável 
externamente, camada interna com massa adesiva a base de 
borracha natural, óxido de zinco e resinas, borda serrilhada para 
facilitar o corte, tratamento para não desfiar ao cortar sem 
ferramenta. Embalagem individual enrolado em carretel com capa 
protetora, com dados de identificação, procedência, data da 
fabricação, validade, número do lote e registro no M.S 

Rolo 1.100,0000 17,8442 19.628,62 

0093 1498307939 Estetoscópio adulto simples em aço inox, peça peitoral de aço UNID 12,0000 32,1400 385,68 
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inoxidável. Registro no Inmetro e Anvisa. Garantia mínima de 1 
ano. 

0094 21156 Éter Sulfúrico - Éter sulfúrico, comercial com 1000 ml, com tampa 
de vedação (protetora contra evaporação), constando na 
embalagem do rótulo: nome do produto, data de fabricação, nº do 
lote, prazo de validade, selo do INMETRO, dados de identificação 
do produto e do fabrica 

Litro 28,0000 43,9000 1.229,20 

0095 1498307800 Fio para Sutura, Catgut Simples, nº 1-0, fio com 75cm de 
comprimento, agulha - Fio para Sutura, Catgut Simples, nº 1-0, fio 
com 75cm de comprimento, agulha 3,0cm, ½ círculo cilíndrica. 
Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, devendo 
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade, número do 
lote, registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Caixa com 24 
envelopes cada. 

CXA 200,0000 159,2475 31.849,50 

0096 1498307797 Fio para Sutura, Catgut Simples, nº 2-0, fio com 75cm de c/ 
agulha. - Fio para Sutura, Catgut Simples, nº 2-0, fio com 75cm de 
comprimento, agulha 2,0cm, ½ círculo cilíndrica. Embalagem: 
envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em pétala, devendo estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, número do lote, registro no 
Ministério da Saúde e ANVISA. Caixa com 24 envelopes cada. 

CXA 200,0000 173,0700 34.614,00 

0097 1498307798 Fio para Sutura, Catgut Simples, nº 3-0, fio com 75cm de c/agulha. 
- Fio para Sutura, Catgut Simples, nº 3-0, fio com 75cm de 
comprimento, agulha 3,0cm, ½ círculo cilíndrica. Embalagem: 
envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em pétala, devendo estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, número do lote, registro no 
Ministério da Saúde e ANVISA. Caixa com 24 envelopes cada. 

CXA 150,0000 155,8650 23.379,75 

0098 1498307799 Fio para Sutura, Catgut Simples, nº 4-0, fio com 75cm de 
comprimento, agulha. - Fio para Sutura, Catgut Simples, nº 4-0, fio 
com 75cm de comprimento, agulha 3,0cm, ½ círculo cilíndrica. 
Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, devendo 
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade, número do 
lote, registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Caixa com 24 
envelopes cada. 

CXA 100,0000 155,8650 15.586,50 

0099 1498307801 FIO SUTURA AGULHADO NYLON Nº2.0 - FIO SUTURA 
AGULHADO NYLON Nº2.0 (3/8 circ. 3,0 cm triangular 45 cm 
.caixas com 24 envelopes.  

CXA 400,0000 68,5933 27.437,32 

0100 1498307802 FIO SUTURA AGULHADO NYLON Nº3.0 (3/8 circ. 3,0 cm 
triangular 45 cm .caixas com 24 envelopes. - FIO SUTURA 
AGULHADO NYLON Nº3.0 (3/8 circ. 3,0 cm triangular 45 cm 
.caixas com 24 envelopes.  

CXA 500,0000 63,5575 31.778,75 

0101 1498307803 FIO SUTURA AGULHADO NYLON Nº4.0 (3/8 circ. 3,0 cm 
triangular 45 cm .caixas com 24 envelopes. - FIO SUTURA 
AGULHADO NYLON Nº4.0 (3/8 circ. 3,0 cm triangular 45 cm 
.caixas com 24 envelopes.  

CXA 300,0000 63,5575 19.067,25 

0102 1498307804 FIO SUTURA AGULHADO NYLON Nº5.0 (3/8 circ. 3,0 cm 
triangular 45 cm .caixas com 24 envelopes. - FIO SUTURA 
AGULHADO NYLON Nº5.0 (3/8 circ. 3,0 cm triangular 45 cm 
.caixas com 24 envelopes.  

CXA 200,0000 64,2700 12.854,00 

0103 21654 Fita Adesiva Hospitalar, Branca, 19mm x 50m - Fita Adesiva 
Hospitalar para fechamento de pacotes para esterilização, cor 
branca, rolo medindo 19mm x 50m, confeccionada em 2 faces, 
sendo o dorso em papel crepado tratado e a outra face com 
adesivo acrílico, resistente ao calor úmido. Acondicionada 
individualmente em embalagem plástica, com dados de 
identificação, data de fabricação e validade, n° do lote, fabricante, 
registro no Ministério da Saúde. 

Rolo 700,0000 5,9978 4.198,46 

0104 21697 Fita Cirúrgica Antialérgica, 4,5cm a 5cm x 4,5m - Esparadrapo 
Antialérgico de Seda ou Fita Cirúrgica Antialérgica, medindo 4,5cm 

Rolo 400,0000 8,6633 3.465,32 
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a 5cm de largura por 4,5m de comprimento, com dorso em tecido 
de seda sintética, hipoalérgica, bordas serrilhada para facilitar o 
corte, massa adesiva na face interna à base de resina acrílica, 
hipoalergênica, cor clara. Embalagem individual tipo carretel com 
capa protetora, contendo dados de identificação, procedência, 
data da fabricação, validade, número do lote e registro MS 

0105 1498307945 Fita métrica corporal. Material: 95% PVC e 5% fibra de vidro. 
Dimensões: 18 x 11 x 9 cm. Fita métrica 1,50 m 

UNID 50,0000 5,4833 274,17 

0106 1498301090 FITA MICROPORE  100mmx10m. - FITA MICROPORE BRANCA 
HIPOALERGÊNICA. MODELO CARRETEL 100mmx10m. 

Unidades 200,0000 21,2054 4.241,08 

0107 1498301186 Fixador Citológico Spray. 100ml Caixa 8,0000 16,2900 130,32 

0108 22000 Fralda Geriátrica Noturna, Descartável, G - Fralda Geriátrica 
Noturna, Descartável, para pessoas que necessitam de cuidados 
especiais, com incontinência urinária severa, com 10 horas de 
proteção máxima e alta absorção com uma camada extra, 
absorvente gel superabsorvente, difusor de líquidos, barreiras 
antivazamento, produto hipoalergênico. Tamanho G. Pacote com 8 
unidades. Exclusivo para atender Mandado Judicial 

Pacote 50,0000 30,0000 1.500,00 

0109 22001 Fralda Geriátrica Noturna, Descartável, M - Fralda Geriátrica 
Noturna, Descartável, para pessoas que necessitam de cuidados 
especiais, com incontinência urinária severa, com 10 horas de 
proteção máxima e alta absorção com uma camada extra, 
absorvente gel superabsorvente, difusor de líquidos, barreiras 
antivazamento, produto hipoalergênico. Tamanho M. Pacote com 8 
unidades. Exclusivo para atender Mandado Judicial 

Pacote 50,0000 17,8033 890,17 

0110 22003 Fralda Geriátrica Tamanho GG, Descartável - Fralda Geriátrica 
tamanho GG, descartável, camada externa impermeável, camada 
interna em material de alta absorção, fita adesiva lateral de fixação 
multiajustável permitindo abrir e fechar várias vezes, material 
atóxico, hipoalergênico. Apresenta barreira antivazamento, 
indicador de umidade/troca, Cintura: de 120 a 165 cm (acima de 
90 KG). Embalada em pacote contendo externamente dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, validade, número 
do lote e registro no Ministério da Saúde. 

Unidades 70,0000 7,5833 530,83 

0111 22212 Garrote em Látex nº 200, 15m - Garrote (Tubo em Látex nº 200), 
com diâmetro interno em 6mm, diâmetro externo de 12mm 
esterelizável em autoclave, vapor sob pressão, material de 
superficie, temperatura 127°C, atóxico, apirogênico, embalagem 
com prazo de validade. Rolo com 15m, em látex, resistente a 
tração. 

Rolo 15,0000 40,2700 604,05 

0112 22213 Garrote ou Torniquete para Punções Venosas, Tipo Hand Free, 
com Autotrava - Garrote ou torniquete para punções venosas, tipo 
Hand Free, permite uso com apenas uma das mãos, com 
autotrava e regulagem de tensão, confeccionado em material 
elástico, Cor Verde, embalagem individual contendo dados do 
fabricante, identificação do produto e Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA 

Unidades 150,0000 12,0333 1.805,00 

0113 1498304349 Gaze tipo queijo rolo 91cm x 91m UNID 50,0000 98,2450 4.912,25 

0114 1498304330 Gel Condutor 1 litro. Frasco 6,0000 19,5767 117,46 

0115 1498304340 GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA - PH neutro, 
inodoro, hidrossulúvel, inseta de sal, hipoalergênico e com 
viscosidade adequada. Litro. 

UNID 10,0000 15,9553 159,55 

0116 1498307943 Gelox reutilizável grande UNID 50,0000 13,0467 652,34 

0117 1498307944 Gelox reutilizável médio UNID 50,0000 14,3667 718,34 

0118 22309 Glicerina Líquida, 1000ml - Glicerina líquida bidestilada, 75%, uso 
comercial, frasco com 1000ml, contendo no rótulo dados de 
identifcação do produto e do fabricante, nº de lote, data de 
fabricação, prazo de validade e rótulo legível. 

Frasco 3,0000 42,5533 127,66 

0119 1498300964 HIPOCLORITO 1% 1000ML Unidades 400,0000 9,8658 3.946,32 

0120 1498306022 JALECO DESCARTÁVEL TAMANHO G UNID 1.000,0000 5,4467 5.446,70 

0121 1498305879 Jaleco descartável tamanho GG UNID 1.000,0000 8,2933 8.293,30 

0122 1498305963 Kit Máscara Descartável de Proteção Respiratória N95 PFF2 - 10 UNID 1.300,0000 30,7820 40.016,60 
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Unidades 

0123 1498307934 KIT  PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTÁVEL . KIT 
COMPLETO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PAPANICOLAU 
CONTENTO 1 ESPÁTULA DE AYRES, 1 ESCOVA CERVICAL , 1 
LÂMINA DE VIDRO, 1 CAIXA PORTA-LÂMINAS, 1 PAR DE 
LUVAS E 1 ESPÉCULO - TAMANHO M 

UNID 1.000,0000 4,7460 4.746,00 

0124 1498301139 KIT  PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTÁVEL TAMANHO P - 
KIT  PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTÁVEL . kIT 
COMPLETO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PAPANICOLAU 
CONTENTO 1 ESPÁTULA DE AYRES, 1 ESCOVA CERVICAL , 1 
LÂMINA DE VIDRO, 1 CAIXA PORTA-LÂMINAS, 1 PAR DE 
LUVAS E 1 ESPÉCULO  TAMANHO P 

Unidades 600,0000 4,3318 2.599,08 

0125 23358 Lâmina de Bisturi nº 11 Caixa com 100 Unidades. - Lâmina de 
bisturi estéril nº 11, em aço inoxidável, embalagem individual, 
invólucro resistente ao manuseio com lacre capaz de manter a 
integridade e esterilidade, constando externamente os dados de 
identificação, lote, procedência, tempo de validade. Caixa com 100 
unidades. 

Caixa 6,0000 60,1567 360,94 

0126 1498306007 LAMINA PARA BISTURI N° 22 - CAIXA COM 100 UNDIDADES CXA 16,0000 59,2272 947,64 

0127 1498304345 Lâmpada Infravermelha para Fisioterapia , Termoterapia, 
Fototerapia. 150 W 

UNID 2,0000 140,3333 280,67 

0128 1498307941 Lancetas 28g . Utilizadas para coleta de punção digital, teste de 
gota espessa e testes rápidos para diagnósticos laboratoriais. 
Caixa com 100 unidades cada. 

Caixa 90,0000 24,6667 2.220,00 

0129 1498307806 LENÇOL DESCATÁVEL C/ ELÁSTICO NAS BORDAS. - LENÇOL 
DESCATÁVEL C/ ELÁSTICO NAS BORDAS, CONFECCIONADO 
EM TNT. COR BRANCA, GRAMATURA 3Og. 2M X 0,90 CM. PCT 
C/10 UND. 

PCT 1.000,0000 46,7503 46.750,30 

0130 23676 Lençol Hospitalar, Verde Claro Bebê, 1,60m x 2,50m, com Elástico 
- Lençol para uso Hospitalar, medindo 1,60 m x 2,50 m, com 
elástico, composição 100% algodão 180 fios, na cor verde claro 
(bebê) tecido pré-encolhido. Identificado com Logomarca na cor 
azul Royal, em toda extensão no sentido diagonal. Logomarca 
fornecida pelo setor. Etiquetado com Tamanho 

Unidades 50,0000 32,4733 1.623,67 

0131 23677 Lençol Papel Descartável, Branco , Rolo 70cm x 50m - Lençol de 
papel descartável, branco, em rolo com 70cm de largura por 50m, 
complemento para cama hospitalar, com apresentação de tramas 
uniformes, resistente à movimentação do paciente, constituído 
100% de celulose virgem branca, atóxico, apirogênico, que não se 
rasgue facilmente, em papel mínimo 20g/m², picotado, constando 
da embalagem externa dados de identificação do produto, data de 
fabricação, nº do lote, dados de identificação do fabricante 

Rolo 40,0000 41,0275 1.641,10 

0132 26195 Luva Cirúrgica Descartável nº 6,5 com punho - Luva cirúrgica com 
punho esterilizada tamanho nº 6,5, confeccionada em látex 
natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de 
comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com 
material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente 
sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, 
invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. 
Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura 
asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e 
data da esterilização, validade, número do lote, registro no MS. 

Par 50,0000 3,7700 188,50 

0133 26196 Luva Cirúrgica Descartável nº 7,0 com punho - Luva cirúrgica 
esterilizada tamanho nº 7,0 com punho, confeccionada em látex 
natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de 
comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com 
material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente 
sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, 
invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. 
Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura 
asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e 
data da esterilização, validade, número do lote, registro no MS. 

Par 100,0000 3,7700 377,00 

0134 26197 Luva Cirúrgica Descartável nº 7,5 com Punho - Luva cirúrgica 
esterilizada tamanho nº 7,5 com punho, confeccionada em látex 
natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de 

Par 250,0000 3,7700 942,50 
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comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com 
material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente 
sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, 
invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. 
Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura 
asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e 
data da esterilização, validade, número do lote, registro no MS. 

0135 26198 Luva Cirúrgica Descartável nº 8,0 com Punho - Luva cirúrgica 
esterilizada tamanho nº 8,0 com punho ajustável com bainha ou 
friso, esterilizada, confeccionada em látex natural, íntegro e 
uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, 
lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, 
com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, 
hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita 
e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com 
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, 
tipo e data da esterilização, validade, número do lote, registro MS. 

Par 250,0000 3,7700 942,50 

0136 1498304227 Luva Cirúrgica Estéril. 7,5 Par 350,0000 3,1858 1.115,03 

0137 26207 Luva de Procedimento não Cirúrgico, Tamanho G - Luva de 
procedimento não cirúrgico, tamanho G, descartável, individual, 
tamanho grande, confeccionada em látex natural, íntegro e 
uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material 
bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, 
atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas, contendo 
dados de identificação, procedência, validade, número do lote. 
Caixa com 100 unidades. 

Caixa 350,0000 58,7472 20.561,52 

0138 26209 Luva de Procedimento não Cirúrgico, Tamanho M - Luva de 
procedimento não cirúrgico, tamanho M, descartável, individual, 
tamanho Médio, confeccionada em látex natural, íntegro e 
uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material 
bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, 
atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas, contendo 
dados de identificação, procedência, validade, número do lote. 
Caixa com 100 unidades. 

Caixa 600,0000 54,6638 32.798,28 

0139 26210 Luva de Procedimento não Cirúrgico, Tamanho P - Luva de 
procedimento não cirúrgico, tamanho P, descartável, individual, 
tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, íntegro e 
uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material 
bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, 
atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas, contendo 
dados de identificação, procedência, validade, número do lote. 
Caixa com 100 unidades. 

Caixa 800,0000 54,7480 43.798,40 

0140 1498305884 Macacão Impermeável TNT Branco Tamanho G UNID 150,0000 31,1000 4.665,00 

0141 1498305880 Macacão Impermeável TNT Branco Tamanho GG UNID 170,0000 30,4167 5.170,84 

0142 26539 Máscara Cirúrgica Descartável com Tripla Camada, 50 Unidades, 
Branca com elástico - Máscara com camadas triplas, filtração 
bacteriana, resistente a líquidos, alças macias e arredondadas de 
elástico, caixa com 50 unidades. Embalagem contendo dados de 
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e 
número do lote 

Caixa 13.160,0000 19,7880 260.410,08 

0143 1498303602 * Máscara de Alta Concentração de Oxigênio com Reservatório - A 
Máscara de Alta Concentração de Oxigênio com reservatório é 
indicada para administrar oxigênio em concentrações controladas 
com finalidade de tratar ou prevenir os sintomas e manifestações 
da hipoxemia. O reservatório armazena 20% do oxigênio da 
respiração anterior, aumentando a concentração inalada pelo 
paciente.  Composto por: Máscara de Oxigênio de Alta 
Concentração (tamanho Adulto ou Infantil), Tubo de Oxigênio 2,10 
m e Bolsa Reservatório. 

UNID 5,0000 21,5600 107,80 

0144 1498307933 Máscara descartável tripla - pacote com 50 unidades na cor 
branca com elástico, tamanho único, isenta de fibra de vidro, 
atóxica, 100% em polipropileno não estéril, sem látex, não 
inflamável. Com identificação, procedência, número de lote, data 
de fabricação e número de registro no MS. 

Pacote 2.000,0000 25,7443 51.488,60 

0145 26553 Mascara Laríngea nº 3 Silicone Especial - Máscara Laríngea nº 3 
(crianças/adolescentes de 30kg a 50kg), confeccionada em 

Unidades 2,0000 67,1633 134,33 
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silicone especial de grau médico, isenta de látex, com tubo flexível, 
atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo 
dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, 
validade e número do lote. 

0146 26554 Mascara Laríngea nº 4 Silicone Especial - Máscara Laríngea nº 4 
(adultos de 50kg a 70kg), confeccionado em silicone especial de 
grau médico, isenta de látex, com tubo flexível, atóxico, estéril, 
descartável, embalado individualmente, contendo dados de 
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e 
número do lote. 

Unidades 2,0000 69,3333 138,67 

0147 26555 Mascara Laríngea nº 5 Silicone Especial - Máscara Laríngea nº 5 
(adultos de 70kg a 100kg), confeccionado em silicone especial de 
grau médico, isenta de látex, com tubo flexível, atóxico, estéril, 
descartável, embalado individualmente, contendo dados de 
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e 
número do lote. 

Unidades 4,0000 77,6900 310,76 

0148 27322 Óculos de Segurança com Lente Incolor - Óculos de segurança 
com armação em propianato ou policarbonato, com proteções 
laterais transparentes incorporadas à haste, com segmento 
maleável, reforçadas internamente de metal não ferroso, hastes 
ajustáveis, lente única confeccionada em policarbonato INCOLOR 
resistentes contra impactos, lentes com tratamento antiembaçante 
e anti-risco, com suporte universal para o nariz.  

   

Unidades 50,0000 8,6000 430,00 

0149 1498301843 Óleo de girassol (AGE) 200 ml FR 200,0000 11,9475 2.389,50 

0150 27468 Oximetro de Pulso Para Leitura da Saturação de Oxigenio - 
Oxímetro de pulso portátil com display de saturação de O2 e 
frequência de pulso com dígitos grandes, de fácil visualização 
mesmo à distância ou em ambientes escuros. Alarmes 
audiovisuais ajustáveis para limites máximos e mínimos de SpO2 
e Pulso. O mesmo deve possui uma grande variedade de 
sensores disponíveis, para aplicação em pacientes desde adultos 
até neonatos. Tecnologia de baixo consumo de energia resultando 
em uma grande autonomia de operação quando alimentado à 
bateria. Operação em rede elétrica 110 /220V AC e com bateria 
interna recarregável com autonomia mínima para 08 horas. 
Acessórios: Sensor reusável adulto, sensor reusável infantil, fonte 
de alimentação AC e manual do usuário. 

Unidades 10,0000 136,3300 1.363,30 

0151 1498305696 OXIMETRO DIGITAL UN 12,0000 164,8267 1.977,92 

0152 1498304360 Papel para Eletrocardiograma Termossensível 216mm x 30m 
Bionet 

Rolo 40,0000 30,8300 1.233,20 

0153 1498304350 Pilha Média C2 para otoscópio UNID 30,0000 17,6333 529,00 

0154 28264 Pinça Dente de Rato Anatômica 14cm Aço Inox - Pinça Dente de 
Rato Anatômica 14cm, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 
420, anatômica apresentando em uma de suas pontas ativas um 
dente, corpo ranhurado para apoio digital, polimento perfeito, livre 
de rebarbas e de sinais de oxidação. Resistente aos métodos 
normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalagem 
plástica individual com dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, procedência, rastreabilidade e registro no Ministério 
da Saúde, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. 

Unidades 10,0000 23,1867 231,87 

0155 1498306012 PINÇA DISSECAÇÃO ABC ANATÔMICA 14CM FABRICADA EM 
AÇO INOXIDÁVEL 

UNID 10,0000 23,6533 236,53 

0156 28285 Pinça Kelly Curva 14cm Aço Inox - Pinça Kelly Curva 14cm, uso 
cirúrgico, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420, 
polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação, com 
cabo frisado, ponta ativa curva. Resistente aos métodos 
normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalagem 
plástica individual com dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, procedência, rastreabilidade e registro no Ministério 
da Saúde, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. 

Unidades 10,0000 46,0733 460,73 

0157 28291 Pinça Magil 20cm Aço Inox - Pinça Magil de 20cm para Introdução 
de Cateter, confeccionado em Aço Inoxidável AISI 420, polimento 
perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Resistente aos 
métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. 

Unidades 3,0000 107,5133 322,54 
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Embalagem plástica individual com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, procedência, rastreabilidade e 
registro no Ministério da Saúde, garantia de 10 anos contra defeito 
de fabricação. 

0158 1498300961 POLIFIX 2 VIAS Unidades 2.000,0000 1,9167 3.833,40 

0159 0191 POVIDINE DEGERMANTE 1000ML UN1 104,0000 38,7733 4.032,42 

0160 0192 POVIDINE TÓPICO 1000ML UN1 76,0000 38,2333 2.905,73 

0161 29124 Propés Descartável - Propés, sapatilha descartável para uso em 
centro cirúrgico. 

Par 3.000,0000 8,5275 25.582,50 

0162 1498306024 PROTETOR FACIAL COMPLETO COM SUSPENSÃO SIMPLES UNID 50,0000 27,3467 1.367,34 

0163 29897 Sabonete Líquido 5 Litros - Sabonete Líquido, perfume Lavanda 
ou Floral, a base de triclosan, solução degermante, emoliente, 
galão 5 litros 

Galão 400,0000 44,8325 17.933,00 

0164 1498306010 SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - SACO PARA 
DESCONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS 
HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PACOTE COM 100 
UNIDADES. 

Pacote 70,0000 47,3667 3.315,67 

0165 30035 Scalp nº 19, Descartável, Cânula Inox, Bisel Trifacetado - Scalp nº 
19, dispositivo para infusão venosa nº 19, descartável, estéril, 
siliconizado, com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel 
trifacetado, com sistema de segurança que atende a NR 32 e 
Portaria 939, com proteção total da agulha, asa plástica flexível ou 
similar, com identificação do calibre na asa, protetor rígido, tubo 
transparente flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão 
universal. Embalagem individual, com abertura asséptica, 
contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e 
data de esterilização, validade, número de lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

Unidades 200,0000 0,5068 101,36 

0166 30036 Scalp nº 21, Descartável, Cânula Inox, Bisel Trifacetado - Scalp nº 
21, dispositivo para infusão venosa nº 21, descartável, estéril, 
siliconizado, com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel 
trifacetado, com sistema de segurança que atende a NR 32 e 
Portaria 939, com proteção total da agulha, asa plástica flexível ou 
similar, com identificação do calibre na asa, protetor rígido, tubo 
transparente flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão 
universal. Embalagem individual, com abertura asséptica, 
contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e 
data de esterilização, validade, número de lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

Unidades 500,0000 0,4970 248,50 

0167 30037 Scalp nº 23, Descartável, Cânula Inox, Bisel Trifacetado - Scalp nº 
23, dispositivo para infusão venosa nº 23, descartável, estéril, 
siliconizado, com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel 
trifacetado, com sistema de segurança que atende a NR 32 e 
Portaria 939, com proteção total da agulha, asa plástica flexível ou 
similar, com identificação do calibre na asa, protetor rígido, tubo 
transparente flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão 
universal. Embalagem individual, com abertura asséptica, 
contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e 
data de esterilização, validade, número de lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

Unidades 2.500,0000 0,4984 1.246,00 

0168 30038 Scalp nº 25, Descartável, Cânula Inox, Bisel Trifacetado - Scalp nº 
25, dispositivo para infusão venosa nº 25, descartável, estéril, 
siliconizado, com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel 
trifacetado, com sistema de segurança que atende a NR 32 e 
Portaria 939, com proteção total da agulha, asa plástica flexível ou 
similar, com identificação do calibre na asa, protetor rígido, tubo 
transparente flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão 
universal. Embalagem individual, com abertura asséptica, 
contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e 
data de esterilização, validade, número de lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

Unidades 1.500,0000 0,5040 756,00 

0169 1498307957 Seringa descartável sem agulha - 10 ml UNID 5.000,0000 0,6375 3.187,50 

0170 1498307959 Seringa descartável sem agulha - 20 ml UNID 8.000,0000 1,2910 10.328,00 
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0171 1498307961 Seringa descartável sem agulha - 3 ml UNID 5.000,0000 0,3975 1.987,50 

0172 1498307962 Seringa descartável sem agulha - 5 ml UNID 5.000,0000 0,4625 2.312,50 

0173 1498306018 SERINGA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA INSULINA COM 
AGULHA - SERINGA 1ML/CC, INSULINA U-100, AGULHA COM 
PAREDE NORMAL 0,45X13, 26GX1/2. 

UNID 12.000,0000 0,4867 5.840,40 

0174 30184 Seringa Insulina 1ml ou até 100 Unidades, Sem Agulha - Seringa 
descartável, para aplicação de insulina, 1ml ou até 100 unidades, 
sem agulha. Cilindro plástico transparente com graduação nítida 
em unidades, embolo reto, sem espaço morto, com pistão 
deslizante, siliconizada, esterilizada, com protetor de agulha. 
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data 
da fabricação, validade, numero do lote e Registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem individual 

Unidades 1.000,0000 0,8167 816,70 

0175 30387 Sonda de Aspiração Traqueal nº 10 - Sonda de Aspiração 
Traqueal n° 10, Estéril, descartável, calibre 10, com válvula 
intermitente para pressão negativa. Confeccionada em polivinil 
atóxico, flexível, transparente, siliconizada, medindo 
aproximadamente 42cm, sem rebarbas, emendas ou defeitos que 
prejudiquem sua utilização. Extremidade proximal com ponta 
arredondada atraumática, com orifício central e 2 orifícios laterais 
em níveis alternados, com bordas bem acabadas e diâmetros 
proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e 
calibre adequado que permita encaixe perfeito a extensões, 
seringas e outros. O produto deverá ter o seu calibre gravado 
externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, 
permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, número de 
lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, 
prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O 
prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data 
de entrega. 

Unidades 50,0000 1,3142 65,71 

0176 30388 Sonda de Aspiração Traqueal nº 12 - Sonda de Aspiração 
Traqueal n° 12, Estéril, descartável, calibre 12, com válvula 
intermitente para pressão negativa. Confeccionada em polivinil 
atóxico, flexível, transparente, siliconizada, medindo 
aproximadamente 42cm, sem rebarbas, emendas ou defeitos que 
prejudiquem sua utilização. Extremidade proximal com ponta 
arredondada atraumática, com orifício central e 2 orifícios laterais 
em níveis alternados, com bordas bem acabadas e diâmetros 
proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e 
calibre adequado que permita encaixe perfeito a extensões, 
seringas e outros. O produto deverá ter o seu calibre gravado 
externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, 
permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, número de 
lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, 
prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O 
prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data 
de entrega. 

Unidades 200,0000 1,3254 265,08 

0177 30389 Sonda de Aspiração Traqueal nº 14 - Sonda de Aspiração 
Traqueal n° 14, Estéril, descartável, calibre 14, com válvula 
intermitente para pressão negativa. Confeccionada em polivinil 
atóxico, flexível, transparente, siliconizada, medindo 
aproximadamente 42cm, sem rebarbas, emendas ou defeitos que 
prejudiquem sua utilização. Extremidade proximal com ponta 
arredondada atraumática, com orifício central e 2 orifícios laterais 
em níveis alternados, com bordas bem acabadas e diâmetros 
proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e 
calibre adequado que permita encaixe perfeito a extensões, 
seringas e outros. O produto deverá ter o seu calibre gravado 
externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, 
permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, número de 
lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, 
prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O 
prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data 

Unidades 100,0000 1,4298 142,98 
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de entrega. 

0178 30392 Sonda de Foley nº 10 - Sonda de Foley nº 10, estéril, de látex, 
duas vias, revestimento externo e interno, de silicone, com balão 
inflável, com capacidade de 3ml a 15ml, com válvula de 
segurança, embalagem individual. Embalagem contendo dados de 
identificação, procedência, n° de lote, data de fabricação, validade, 
tipo de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde. 

Unidades 50,0000 7,7300 386,50 

0179 30393 Sonda de Foley nº 12 - Sonda de Foley nº 12, estéril, de látex, 
duas vias, revestimento externo e interno, de silicone, com balão 
inflável, com capacidade de 3ml a 15ml, com válvula de 
segurança, embalagem individual. Embalagem contendo dados de 
identificação, procedência, n° de lote, data de fabricação, validade, 
tipo de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde. 

Unidades 30,0000 6,3445 190,34 

0180 30394 Sonda de Foley nº 14 - Sonda de Foley nº 14, estéril, de látex, 
duas vias, revestimento externo e interno, de silicone, com balão 
inflável, com capacidade de 3ml a 15ml, com válvula de 
segurança, embalagem individual. Embalagem contendo dados de 
identificação, procedência, n° de lote, data de fabricação, validade, 
tipo de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde. 

Unidades 20,0000 6,5028 130,06 

0181 30395 Sonda de Foley nº 16 - Sonda de Foley nº 16, estéril, de látex, 
duas vias, revestimento externo e interno, de silicone, com balão 
inflável, com capacidade de 3ml a 15ml, com válvula de 
segurança, embalagem individual. Embalagem contendo dados de 
identificação, procedência, n° de lote, data de fabricação, validade, 
tipo de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde. 

Unidades 40,0000 6,5668 262,67 

0182 30396 Sonda de Foley nº 18 - Sonda de Foley nº 18, estéril, de látex, 
duas vias, revestimento externo e interno, de silicone, com balão 
inflável, com capacidade de 3ml a 15ml, com válvula de 
segurança, embalagem individual. Embalagem contendo dados de 
identificação, procedência, n° de lote, data de fabricação, validade, 
tipo de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde. 

Unidades 50,0000 6,7360 336,80 

0183 1498304366 Sonda Foley n° 20 UNID 50,0000 6,6135 330,68 

0184 30417 Sonda Nasogástrica Longa nº 10 - Sonda nasogástrica longa nº 
10, de material atóxico, apirogênico, siliconizado, esterilizado, com 
tampa de vedação, em extremidade externa, orifício lateral ao 
longo da extremidade interna, constando na embalagem individual, 
tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, prazo de 
validade, registro no Ministério da Saúde. 

Unidades 50,0000 2,1873 109,37 

0185 30418 Sonda Nasogástrica Longa nº 12 - Sonda nasogástrica longa nº 
12, de material atóxico, apirogênico, siliconizado, esterilizado, com 
tampa de vedação, em extremidade externa, orifício lateral ao 
longo da extremidade interna, constando na embalagem individual, 
tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, prazo de 
validade, registro no Ministério da Saúde. 

Unidades 70,0000 2,2293 156,05 

0186 30419 Sonda Nasogástrica Longa nº 14 - Sonda nasogástrica longa nº 
14, de material atóxico, apirogênico, siliconizado, esterilizado, com 
tampa de vedação, em extremidade externa, orifício lateral ao 
longo da extremidade interna, constando na embalagem individual, 
tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, prazo de 
validade, registro no Ministério da Saúde. 

Unidades 30,0000 2,2135 66,41 

0187 30420 Sonda Nasogástrica Longa nº 16 - Sonda nasogástrica longa nº 
16, de material atóxico, apirogênico, siliconizado, esterilizado, com 
tampa de vedação, em extremidade externa, orifício lateral ao 
longo da extremidade interna, constando na embalagem individual, 
tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, prazo de 
validade, registro no Ministério da Saúde. 

Unidades 30,0000 2,4295 72,89 

0188 30421 Sonda Nasogástrica Longa nº 18 - Sonda nasogástrica longa nº 18 
, de material atoxico, apirogênico, siliconizado, esterelizado, com 
tampa de vedação, em extremidade externa, orifício lateral ao 
longo da extremidade interna, constando na embalagem individual, 
tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, prazo de 
validade, registro no Ministério da Saúde. 

Unidades 60,0000 2,5275 151,65 

0189 30422 Sonda Nasogástrica Longa nº 20 - Sonda nasogástrica longa nº 
20, de material atóxico, apirogênico, siliconizado, esterilizado com 
tampa de vedação, em extremidade externa, orifício lateral ao 

Unidades 70,0000 2,6668 186,68 
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longo da extremidade interna, constando na embalagem individual, 
tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, prazo de 
validade, registro no Ministério da Saúde. 

0190 30423 Sonda Nasogástrica Longa nº 22 - Sonda nasogástrica longa nº 
22, de material atóxico, apirogênico, siliconizado, esterilizado, com 
tampa de vedação, em extremidade externa, orifício lateral ao 
longo da extremidade interna, constando na embalagem individual, 
tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, prazo de 
validade, registro no Ministério da Saúde. 

Unidades 60,0000 2,7033 162,20 

0191 30427 Sonda Uretral nº 10 - Sonda uretral nº 10, de material atóxico, 
apirogênico, siliconizado, esterilizado, com tampa de vedação, em 
extremidade externa, orifício lateral ao longo da extremidade 
interna, constando na embalagem individual, tipo de esterilização, 
nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, registro no 
Ministério da Saúde. 

Unidades 150,0000 1,1583 173,75 

0192 30428 Sonda Uretral nº 12 - Sonda uretral nº 12, de material atóxico, 
apirogênico, siliconizado, esterilizado, com tampa de vedação, em 
extremidade externa, orifício lateral ao longo da extremidade 
interna, constando na embalagem individual, tipo de esterilização, 
nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, registro no 
Ministério da Saúde. 

Unidades 150,0000 1,2700 190,50 

0193 30429 Sonda Uretral nº 14 - Sonda uretral nº 14, de material atóxico, 
apirogênico, siliconizado, esterilizado, com tampa de vedação, em 
extremidade externa, orifício lateral ao longo da extremidade 
interna, constando na embalagem individual, tipo de esterilização, 
nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, registro no 
Ministério da Saúde. 

Unidades 100,0000 1,2248 122,48 

0194 30430 Sonda Uretral nº 16 - Sonda uretral nº 16, de material atóxico, 
apirogênico, siliconizado, esterilizado, com tampa de vedação, em 
extremidade externa, orifício lateral ao longo da extremidade 
interna, constando na embalagem individual, tipo de esterilização, 
nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, registro no 
Ministério da Saúde. 

Unidades 100,0000 1,2318 123,18 

0195 30768 Tala Moldável Imobilização de Membros, Tamanho G - Tala 
moldável para imobilização de membros, revestida em material 
anti alérgico, confeccionada em tela aramada, maleável, coberto 
com E.V.A, podendo ser utilizada com fita crepe, bandagem ou 
gaze para imobilização completa de membros. Indicação: É usada 
para imobilização provisória no resgate e transporte de 
acidentados. Não requer água quente ou vapor para sua 
aplicação. É revestida de E.V.A podendo ser lavada e reutilizada. 
Embalagem contendo dados de procedência, data de fabricação, 
validade, n° do lote, registro MS. Tamanho G 86cm x 10cm 

Unidades 5,0000 36,2233 181,12 

0196 30769 Tala Moldável Imobilização de Membros, Tamanho M - Tala 
moldável para imobilização de membros, revestida em material 
anti alérgico, confeccionada em tela aramada, maleável, coberto 
com E.V.A, podendo ser utilizada com fita crepe, bandagem ou 
gaze para imobilização completa de membros. Indicação: É usada 
para imobilização provisória no resgate e transporte de 
acidentados. Não requer água quente ou vapor para sua 
aplicação. É revestida de E.V.A podendo ser lavada e reutilizada. 
Embalagem contendo dados de procedência, data de fabricação, 
validade, n° do lote, registro MS. Tamanho M 63cm x 9cm 

Unidades 5,0000 31,4233 157,12 

0197 30770 Tala Moldável Imobilização de Membros, Tamanho P - Tala 
moldável para imobilização de membros, revestida em material 
anti alérgico, confeccionada em tela aramada, maleável, coberto 
com E.V.A, podendo ser utilizada com fita crepe, bandagem ou 
gaze para imobilização completa de membros. Indicação: É usada 
para imobilização provisória no resgate e transporte de 
acidentados. Não requer água quente ou vapor para sua 
aplicação. É revestida de E.V.A podendo ser lavada e reutilizada. 
Embalagem contendo dados de procedência, data de fabricação, 
validade, n° do lote, registro MS. Tamanho P 53cm x 8cm 

Unidades 3,0000 34,3500 103,05 

0198 1498307940 Termômetro de testa infravermelho com bateria de longa duração, 
contendo data de fabricação e n° do lote 

UNID 10,0000 225,9033 2.259,03 

0199 1498306306 TERMOMETRO DIGITAL COM TEMPERATURA 
MÁXIMA/MINIMA COM CABO EXTENSOR 

UN 20,0000 111,9100 2.238,20 
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0200 1498305689 TERMÔMETRO INFRAVERMELHO - Desenvolvido com 
tecnologia de ponta, o termômetro clínico com infravermelho mede 
a febre em um segundo. Possui um sensor que, por meio de um 
sinal sonoro e luminoso, avisa a distância correta para uma 
medição segura e precisa. Pode ser utilizado para medir a 
temperatura do corpo, banho, alimentos e superfícies. É mais 
prático e higiênico, não precisa entrar em contato com a pele. 
Além disso, ele armazena até as 10 últimas medições realizadas.  

Unidades 20,0000 228,1967 4.563,93 

0201 1498306013 TESOURA CIRÚRGICA FINA 17CM FABRICADA EM AÇO INOX UNID 15,0000 42,8167 642,25 

0202 31613 Toalha de banho 100% algodão, medindo 1,40m x 70cm - Toalha 
de banho 100% algodão, medindo 1,40m x 70cm 

Unidades 30,0000 29,9167 897,50 

0203 1498307821 TORNIQUETE MILITAR - Equipamento para atendimento pré-
hospitalar desenvolvido para o estancamento de homorragia. 
Produzido em ABS, com cinta velcro de alta resistência, leve 
durável e de fácil manuseio, reutilizavel após desnfecção. 
Dimensões mínimas 95 cm de comprimento e 4 cm de largura. Em 
conformidade com o inmetro e as normas da ABNT no que couber. 

Unidades 3,0000 94,9133 284,74 

0204 1498304796 Touca de Segurança, Descartável, em TNT. - Touca de 
segurança, descartável, confeccionada em tecido não tecido 
(TNT), cor branca, medindo aproximadamente 50cm de diâmetro, 
sem contato manual, selada por ultrassom, tamanho único, 
pacotes com 100 unidades. 

PCT 6.000,0000 17,6300 105.780,00 

0205 31823 Traçado 100% Algodão Cru, Uso Hospitalar, 1m x 1,2m - Traçado 
para uso Hospitalar, em tecido 100% algodão cru, sarja 3 x 1, 
gramatura 260g/m², medindo 1,2 m de comprimento x 1 m de 
largura, com logomarca em toda sua extensão no sentido 
diagonal. Logomarca fornecida pelo setor. Etiquetado com 
Tamanho 

Unidades 30,0000 20,1000 603,00 

0206 22527 TUBO OROTRAQUEAL 2,5 - Guia de Tubo Orotraqueal, 
descartável, sem balonete de baixa pressão, flexível, radiopaco, 
ponta arredondada com obturador, balonete piloto com válvula de 
segurança, haste de fixação numerada, estéril, embalado 
conforme normas do MS, calibre 2,5mm, com suporte de fixação 

Unidades 3,0000 8,2000 24,60 

0207 1498306033 TUBO OROTRAQUEAL 4,5 UNID 8,0000 8,2000 65,60 

0208 1498301170 TUBO OROTRAQUEAL Nº 3 Unidades 4,0000 9,1933 36,77 

0209 1498301173 TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,5 Unidades 4,0000 9,1933 36,77 

0210 22528 TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,0 - . Unidades 4,0000 9,1933 36,77 

0211 1498301171 TUBO OROTRAQUEAL Nº 5 Unidades 5,0000 9,1933 45,97 

0212 1498301172 TUBO OROTRAQUEAL Nº 6 Unidades 5,0000 9,1933 45,97 

0213 1498307963 TUBO OROTRAQUEAL Nº 6,5 UNID 5,0000 9,1933 45,97 

0214 1498301174 TUBO OROTRAQUEAL Nº 7 Unidades 5,0000 9,1933 45,97 

0215 1498301176 TUBO OROTRAQUEAL Nº 7,5 Unidades 5,0000 9,1933 45,97 

0216 1498301177 TUBO OROTRAQUEAL Nº 8 Unidades 5,0000 9,1933 45,97 

0217 32286 Vaselina Líquida 1000ml, Uso Hospitalar - Vaselina líquida, uso 
hospitalar. Embalagem externa constando o nº do lote, data de 
fabricação, validade, registro na ANVISA / Ministério da Saúde e 
informações de precauções, manuseio e aplicação de 
cuidados.Frasco com 1000ml 

Frasco 70,0000 51,4080 3.598,56 

Total Geral ==> R$ 2.010.728,40 

 
Os Itens do Termo de Referência possuem exclusividade de participação para 
Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos termos do inciso I do art. 
48 da LC 123/2006. 
 
A opção pelo sistema de registro de preços vincula os interessados ao seu fornecimento 
nos valores contemplados em sua proposta pelo prazo de validade da licitação que será 
de 12 (doze) meses. 
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ANEXO II 
 

Licitação n° 039/2022 
Modalidade de Pregão Presencial n° 004/2022 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° _____ 

 
Contratante 
 
Razão Social 
Logradouro        n°  Bairro 
Cidade      UF  CEP  TEL 
CNPJ       Inscrição Estadual 
 
Contratado 
 
Razão Social 
Logradouro        n°  Bairro 
Cidade      UF  CEP  TEL 
CNPJ       Inscrição Estadual 
 
Pelo presente instrumento, devidamente autorizado no processo administrativo referente 
à licitação nº 039/2022, instaurada sob a modalidade de licitação de Pregão n° 004/2022, 
regido pela lei federal nº8666/1993, o CONTRATANTE autoriza o CONTRATADO a 
fornecer os produtos abaixo relacionados, de acordo com as condições estabelecidas no 
edital e em sua proposta, documentos estes que integram este contrato como se nele 
estivessem fielmente transcritos. 
 
Objeto 
 
Constitui objeto do presente CONTRATO o fornecimento pelo CONTRATADO dos 
produtos abaixo relacionados pelos preços especificados: 
 

Especificação do Material, Obras e/ou Serviços 
 

N° Item Quantidade Unidade Especificação Valor Unitário Valor Total 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
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Documentos em Anexo 
 
Integram o presente instrumento, como se nele estivessem fielmente transcritos, a 
proposta da CONTRATADA, bem como o Edital referente à licitação. 
 
Valor 
 
Dá-se ao presente instrumento o valor de R$ _______,____ 
 
Forma de Pagamento 
 
Os pagamentos serão efetuados mensalmente, de acordo com a execução do objeto 
previsto no ANEXO I, numa proporção direta ao percentual concluído. Após a 
apresentação do documento de cobrança pelo CONTRATADO, a critério do MUNICÍPIO, 
o pagamento poderá ocorrer em até 30 dias a partir do aceite da documentação fiscal 
pela administração. 
 
Na eventualidade de o CONTRATADO paralisar a execução do objeto previsto no ANEXO 
I, por qualquer motivo, também serão sustados os pagamentos ainda não realizados. 
 
Dotação Orçamentária 
 
As despesas com o objeto desta licitação serão suportadas pela (s) seguinte (s) dotação 
(ões) orçamentária (s) nº: 
 

Dotação Fonte Descrição Valor 
3.3.90.30.00.2.04.01.10.301.0009.2.0030 00.01.02 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA  R$ 401.764,24 
3.3.90.30.00.2.04.02.10.302.0009.2.0037 00.01.55 GESTÃO DA UNIDADE HOSPITALAR R$ 1.601.555,18 
4.4.90.52.00.2.04.06.10.301.0009.1.0027 00.01.02 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE R$ 4.750,17 
4.4.90.52.00.2.04.02.10.302.0009.2.0037 00.01.55 GESTÃO DA UNIDADE HOSPITALAR R$ 2.658,70 

 TOTAL R$ 2.010.728,28 
 
 
Prazo 
 
O prazo para execução do presente instrumento terá início na data de sua assinatura, 
encerrando-se em ____/____/________  ou quando concluído todo o objeto licitado, a 
critério do MUNICÍPIO. 
 

CONDIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS 
 

PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 – O objeto contratado deverá obedecer integralmente a esse instrumento. Qualquer 
alteração somente poderá ser efetuada mediante prévio entendimento, sendo o mesmo 
consubstanciado em termo aditivo. 
 
SEGUNDO - DO PREÇO 
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2.1 – O preço é considerado completo não podendo, em qualquer fase da execução deste 
instrumento, ser exigido seu complemento sob qualquer fundamento. 
 
2.2 – Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, “d” da lei 
federal nº8666/1993, o preço poderá ser revisto desde que a situação seja devidamente 
comprovada pelo CONTRATADO. 
 
TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
 
3.1 – A CONTRATADA assume por força do presente instrumento a responsabilidade de 
indenizar o CONTRATANTE dos danos ou prejuízos, inclusive causados a terceiros, em 
razão de defeitos, erros, falhas e outras irregularidades provenientes de negligência, 
desídia, má fé ou imperfeição do material, peça ou mão de obra empregada, que 
tornarem objeto contratado impróprio a finalidades a que se destinam; tudo isso sem 
prejuízo da responsabilidade criminal cabível. 
 
3.2 – Além das responsabilidades previstas nesta cláusula, obriga-se, ainda, o 
CONTRATADO a: 
 
3.2.1 – Cumprir as normas gerais e regulamentares de medicina e segurança do trabalho 
nas suas instalações, inclusive o uso por seus empregados dos equipamentos de 
proteção individual. 
 
3.2.2 - Não transferir a terceiros, ou subcontratar, o objeto do presente contrato, no todo 
ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 
 
3.2.3 – Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que ocorra na sua constituição. 
 
3.2.4 – Apresentar, sempre que solicitado, as cópias das guias de recolhimento dos 
encargos previdenciários, devidamente autenticadas. 
 
3.2.5 – Manter, durante toda a execução do objeto, as condições de habilitação exigidas. 
 
3.3 - O descumprimento total ou parcial deste contrato, a execução parcial ou a 
inexecução do objeto licitado, resguardado o direito de defesa, poderá ensejar a aplicação 
das seguintes sanções ao CONTRATADO: 
 
3.3.1 – Entregar o material solicitado na requisição de compras, num prazo máximo de até 
48 horas após o recebimento da mesma, devidamente assinado pelo responsável do 
setor. 
 
3.3.2 - Multa moratória de 1% (um por cento) do valor contratado, sem prejuízo da 
rescisão do contrato, por cada infração cometida (atraso ou entrega de produto distinto do 
especificado no objeto, não entrega do produto especificado no edital, execução do 
serviço em desacordo com o objeto, execução da obra em desacordo com o objeto). 
 
3.3.3 - Multa rescisória no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 
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3.3.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo da 
rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público ou de atividades 
nas repartições públicas em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado.  
 
3.3.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço 
público essencial em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO. Na forma do §2º do art.87 da lei federal nº8666/1993, as sanções 
acima podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, assegurando-se direito de 
defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação do contratado. 
 
3.4 – As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão limitadas ao valor 
do contrato e descontadas da garantia do respectivo pacto, permitindo a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA suspender os pagamentos até a conclusão do processo. 
 
3.5 – Na forma do §3º do art.86 da lei federal nº8666/1993, se as multas aplicadas forem 
em valor superior ao valor da garantia prestada ou não existir garantia, além da perda da 
garantia, responderá o contratado pela sua diferença ou integralidade, as quais serão 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
4.1 – Efetuar os pagamentos nos respectivos vencimentos. 
 
4.2 – Atender às condições de sua responsabilidade previstas nos documentos, que, 
como anexos, integram este instrumento. 
 
QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
5.1 – O objeto licitado será fiscalizado por servidor ou empresa expressamente designado 
pelo MUNICÍPIO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em 
conformidade com o previsto neste instrumento. 
 
5.2 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das 
especificações técnicas estabelecidas, sem prejuízo das exigências estabelecidas pelos 
órgãos oficiais que fiscalizam o segmento. 
 
5.2.1 – O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item 
anterior, não impede a ação fiscal posterior e a retenção de pagamentos. 
 
5.3 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de 
cobrança (duplicata, nota fiscal ou similar) que não atendam rigorosamente às condições 
previstas neste instrumento e na legislação, sendo certo que qualquer tolerância ou 
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mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará novação ou 
alteração do que ficou pactuado. 
 
5.4 – Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e o CONTRATADO será sempre 
por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, qualquer alegação 
fundada em ordens ou declarações verbais. 
 
5.5 – A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou reduz a 
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em co-responsabilidade do 
MUNICÍPIO ou de seus prepostos. 
 
5.6 – A atuação ou ausência total ou parcial da fiscalização em nada diminui a 
responsabilidade da CONTRATADA na execução do objeto. 
 
SEXTA - DAS EXONERAÇÕES DE RESPONSABILIDADES 
 
6.1 – As partes não serão responsáveis pelo inadimplemento que resultar de caso fortuito 
ou de força maior, assim entendidos os fenômenos naturais, tais como inundações e 
outros, ou circunstâncias alheias às vontades das partes, imprevisíveis, sempre na 
medida em que impeçam ou retardem o cumprimento das respectivas obrigações. 
 
6.2 – A parte cuja prestação seja impedida ou retardada por quaisquer dos fatos ou atos 
acima mencionados, deverá comunicar e provar a ocorrência a outra parte, 
imediatamente e por escrito, expondo-lhe as razões pelas quais está compelida a sustar 
ou retardar a execução do pactuado. 
 
6.3 – Cessado o impedimento, retorna-se à execução do objeto, prorrogando-se o prazo 
contratual pelo número de dias de sua paralisação, ressalvado ao CONTRATANTE a 
faculdade de rescindir o contrato, caso tal período tenha sido superior a 10% (dez por 
cento) do prazo pactuado. 
 
SÉTIMA - DA RESCISÃO 
 
7.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo qualquer uma das 
hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8666/1993. 
 
7.2 – A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no art. 79 da mesma Lei. 
 
7.3 – Nos casos de rescisão, são resguardados os direitos do CONTRATANTE 
estabelecidos no art. 80 da Lei 8666/1993. 
 
OITAVA - DO FORO 
 
8.1 – Fica eleito o foro da sede do MUNICÍPIO, com renúncia expressa a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, como competente para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da execução deste instrumento. 
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NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1 – O CONTRATADO, ainda que demandado, administrativa ou judicialmente, não 
poderá opor ao CONTRATANTE qualquer tributo, seja federal, estadual ou municipal, 
incidente sobre mão-de-obra, materiais ou peças empregados no objeto, correndo à sua 
conta exclusiva os pagamentos que sobre esses títulos tiverem sido feitos, ou opor, ainda, 
qualquer cobrança oriunda de encargos decorrentes de processos que contra si forem 
instaurados, ainda que por sua natureza sejam suscetíveis de transação. 
 
9.2 – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8666/96, ao 
CONTRATANTE fica reservado o direito de acrescer ou reduzir, mediante autorização 
específica, o objeto do presente instrumento, estipulando, na ocasião, preços, prazos e 
todos os demais elementos indispensáveis à perfeita caracterização da alteração, o que 
se fará por termo aditivo assinado pelas partes.  
 
9.3 – O não exercício pelas partes de qualquer dos direitos contratuais ou legais, 
representará ato de mera tolerância e não implicará, com relação a esse instrumento, 
novação quanto a seus termos ou renúncia ou desistência dos referidos direitos, os quais 
poderão ser exercidos a qualquer tempo. 
 
E por estarem justos e acordados as partes assinam o presente instrumento, digitado e 
impresso em 2 (duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito e pata todos os fins de 
direito, na data adiante mencionada, juntamente com as testemunhas abaixo. 
 
Local       Data 
 
 
_____________________            ____________________ 
Contratante                       Contratado 
CPF:                              CPF: 
 
 
Testemunha                        Testemunha 
CPF:                              CPF: 
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ANEXO III 
 

Licitação n° 039/2022 
Modalidade de Pregão Presencial n° 004/2022 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Proponente 
 
Razão Social 
Logradouro         n°  Bairro 
Cidade      UF   CEP  TEL 
CNPJ      Inscrição Estadual 
 
 

Para os fornecimentos da licitação em referência, propomos os seguintes preços 
Especificação do Material, Obras e/ou Serviços  
Contratação de empresas para futuras e eventuais aquisições de insumos, materiais, 
instrumentais e equipamentos de uso médico, hospitalar e laboratorial, para atender as 
necessidades da Unidade Hospitalar e Postos de Saúde. Pelo período de 12 (doze) 
meses 

. 
 

N° 

Item 
Cód. Descrição Und. Qtd. Marca/ 

Nome 

Comercial 

Vlr. Unit. Vlr. Total 

0001 1498304054 Abaixador de Língua (Espátula de Madeira) - 

Descartável, formato convencional liso, superfície e 

bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura 

uniforme em toda sua extensão, medindo 

aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4cm de 

largura; 0,5mm de espessura, embalado em pacote 

com 100 peças, constando os doadas de 

identificação, procedência, nº do lote, data de 

fabricação.  

PC 90,0000    

0002 1498301179 ADESIVO PARA DEA (DESFIBRILADOR) ADULTO Unidades 2,0000    

0003 1498307786 Água destilada, Galão de 5 litros. - Água destilada, 

quimicamente pura, isenta de sais solúveis; para 

utilização em autoclave. Galão de 5 litros 

Unidades 152,0000    

0004 15204 Água Oxigenada, 10 Volumes, 1 Litro - peróxido de 

hidrogênio, contendo na embalagem individual rótulo 

de identificação do produto e do fabricante, número 

do lote, data de fabricação, prazo de validade e 

autorização de funcionamento do Ministério da 

Saúde. 

Frasco 80,0000    

0005 15240 Agulha Descartável, 13 x 4,5mm, Caixa com 100 

Unidades - Agulha descartável 13 x 4,5mm, 

hipodérmica, estéril, siliconizada, haste de aço 

inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, 

canhão plástico em cor universal, conector padrão 

Caixa 35,0000    
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adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor 

plástico, embalagem individual, com abertura 

asséptica. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, tipo de esterilização, data 

de validade, número do lote, registro no MS. Caixa 

com 100 unidades 

0006 15242 Agulha Descartável, 25 x 07mm, Caixa com 100 

Unidades - Agulha descartável 25 x 07mm, 

hipodérmica, estéril, siliconizada, haste de aço 

inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, 

canhão plástico em cor universal, conector padrão 

adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor 

plástico, embalagem individual, com abertura 

asséptica. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, tipo de esterilização, data 

de validade, número do lote, registro no MS. Caixa 

com 100 unidades 

Caixa 80,0000    

0007 15243 Agulha Descartável, 25 x 08mm, Caixa com 100 

Unidades - Agulha descartável 25 x 08mm, 

hipodérmica, estéril, siliconizada, haste de aço 

inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, 

canhão plástico em cor universal, conector padrão 

adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor 

plástico, embalagem individual, com abertura 

asséptica. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, tipo de esterilização, data 

de validade, número do lote, registro no MS. Caixa 

com 100 unidades. 

Caixa 40,0000    

0008 15245 Agulha Descartável, 40 x 12mm, Caixa com 100 

Unidades - Agulha descartável 40 x 12mm, 

hipodérmica, estéril, siliconizada, 40 x 12mm, haste 

de aço inoxidável com ponta em bisel cortante 

trifacetado, canhão plástico em cor universal, 

conector padrão adaptável a seringas e outros 

dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, 

com abertura asséptica. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, 

tipo de esterilização, data de validade, número do 

lote, registro no MS. Caixa com 100 unidades 

Caixa 80,0000    

0009 1498302341 Álcool a 70% - líquido incolor característico. 

Embalagem com dados de identificação e 

procedência, data da fabricação, tempo de validade, 

registro em órgão competente. Embalagem plástica 

contendo 1  litro. - Álcool a 70% - líquido incolor 

característico. Embalagem com dados de 

identificação e procedência, data da fabricação, 

tempo de validade, registro em órgão competente. 

Embalagem plástica contendo 1  litro. 

UNID 500,0000    

0010 1498301040 Álcool a 70% - Líquido incolor característico. 

Embalagem com dados de identificação e 

procedência, data de fabricação, tempo de validade, 

registrado em órgão competente.embalagem plástica  

contendo 1 litro. 

Unidades 2.000,0000    

0011 1498300930 Alcool em Gel 70.   5 litros - Álcool em  gel 70 para 

mãos. Embalagem com 5 littros. 
UN 200,0000    

0012 1498300963 ALCOOL IODADO 1000 ML LT 40,0000    
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0013 1498301097 ALGODÃO ROLO HIDRÓFILO. 500G - ALGODÃO 

ROLO HIDRÓFILO.  Rolo com 500G cada. 
Unidades 150,0000    

0014 1498307929 Almotolia em polietileno, graduado em alto relevo, 

250 ml , cor âmbar , bico reto 
UNID 70,0000    

0015 1498307931 Almotolia em polietileno, graduado em alto relevo, 

500 ml , cor âmbar , bico reto  
UNID 10,0000    

0016 1498307930 Almotolia em polietileno, graduado em alto relevo, 

500 ml , cor transparente , bico reto  
UNID 10,0000    

0017 1498307932 Almotolia plástica - 125 ml , transparente com 

graduação, bico reto, tampa plástica 
UNID 150,0000    

0018 1498302521 Almotolia Plástica Transparente – 250 ml, com 

graduação, bico reto, tampa plástica. - . 
UNID 230,0000    

0019 1498307942 Ampola teste biológico 24 horas - caixa c/ 10 ampolas Caixa 130,0000    

0020 1498300811 ANTISSEPTICO RIOHEX 2% (CLOREXIDINA) 1 

LITRO - . 
FR 100,0000    

0021 15587 Aparelho de Barbear Descartável - Aparelho de 

barbear, descartável, com duas lâminas 
Unidades 100,0000    

0022 1498304370 Aparelho de Glicemia(On Call Plus) UNID 4,0000    

0023 1498306016 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO - 

ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, BRAÇADEIRA 

100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO, CINZA, 

FECHAMENTO: METAL; MANGUITO EM 

BORRACHA, MANÔMETRO: ANEROIDE COM 

ESCALA DE 0 a 300 mmHg E 03 ANOS DE 

GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO 

UNID 40,0000    

0024 1498306017 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL OBESO - 

ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, BRAÇADEIRA 

100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO, CINZA, 

FECHAMENTO: METAL; MANGUITO EM 

BORRACHA, MANÔMETRO: ANEROIDE COM 

ESCALA DE 0 a 300 mmHg E 03 ANOS DE 

GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO 

UNID 12,0000    

0025 15616 Aparelho de Pressão Infantil. - Aparelho de pressão 

arterial Infantil tipo aneróide, composto de: 

Manômetro com caixa e tampa em liga de zinco / 

alumínio, mostrador, ponteiros e visor vedados. 

Permite leitura direta da pressão no mostrador 

quantitativo na escala de 0 a 300 mmHg Abraçadeira 

confeccionada em algodão com sistema de fixação 

metálico, dotada de marcações indicativas do 

posicionamento correto e do fechamento em torno do 

braço Manguito em silicone Válvula manual de rosca, 

em metal Pêra em látex flexível com formato 

anatômico. Estetoscópio: Plano, composto de: 

Auscultador duplo em inox com diafragma em PVC 

Olivas em PVC Biauricular em latão cromado com 

mola em aço carbono temperado Mangote tipo  Y  em 

PVC. 

Unidades 2,0000    



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 228 – e-mail: pmvg_licitacao@yahoo.com 
CEP: 36.720-000 

46 

 

0026 1498304346 Aparelho para Teste de Glicemia Capilar UNID 10,0000    

0027 1498301887 Atadura Crepom - 15cm x 1.8m - 13 fios UNID 5.000,0000    

0028 1498301041 Atadura Crepom (25cmx1.8m). 3 fios. - 

Confeccionada em fios de algodão cru ou 

componentes sintéticos com as bordas delimitadas 

elasticidade adequada enrolada uniformemente (em 

forma cilíndrica) isenta de defeitos. Embalagem 

individual 

Pacote 1.600,0000    

0029 15938 Atadura de Crepom, 10cm x 1,8m - Atadura de 

crepom 10cm de largura confeccionada em tecido 

100% algodão cru, densidade mínima de 13 fios/cm², 

apresentando aproximadamente 1,8m de 

comprimento em repouso e 4,5m quando esticada, 

elasticidade longitudinal, fio de acabamento lateral 

para não desfiar, embalagem individual em rolo, com 

dados de identificação, procedência, validade, 

número do lote e registro no Ministério da Saúde, 

conforme norma ABNT - NBR 14056. Pacote com 12 

unidades 

Pacote 3.500,0000    

0030 15941 Atadura de Crepom, 20cm x 1,8m - Atadura crepom, 

20cm x 1,8m, confeccionada em tecido de alta 

qualidade com mínimo de 13 fios/cm², com 60% 

algodão, 28% poliamida e 12% poliéster, 

apresentando 1,8m em repouso de comprimento, que 

a elasticidade longitudinal, conferida ao produto, com 

acabamento lateral, em rolo, conforme norma ABNT - 

NBR 14056, embalagem com dados de identificação, 

procedência, validade, número do lote e registro no 

Ministério da Saúde. Pacote com 12 unidades 

Pacote 800,0000    

0031 15943 Atadura de Crepom, 6cm x 1,8m - Atadura de crepom 

06cm de largura confeccionada em tecido 100% 

algodão cru, densidade mínima de 13 fios/cm², 

apresentando aproximadamente 1,8m de 

comprimento em repouso e 4,5m quando esticada, 

elasticidade longitudinal, fio de acabamento lateral 

para não desfiar, embalagem individual em rolo, com 

dados de identificação, procedência, validade, 

número do lote e registro no Ministério da Saúde, 

conforme norma ABNT - NBR 14056. Pacote com 12 

unidades 

Pacote 2.000,0000    

0032 1498305997 ATADURA DE RAYOL 7,5CM x 5M UNID 500,0000    

0033 16007 Avental Descartável Manga Longa Abertura nas 

Costas - Avental Descartável, de uso único, 

confeccionado em polipropileno, atóxico, 

hipoalergênico, compatível com ambientes 

esterilizantes (óxido etileno e/ou autoclave). Abertura 

nas costas, manga longa, com elástico nos punhos, 

tiras para amarrar na cintura e no pescoço, tamanho 

único, medindo no comprimento aproximadamente 

120 cm, gramatura 40g/m², cor verde escuro, em 

pacotes com 10 unidades. Tamanho Adulto. A 

embalagem externa original do produto precisa 

informar a gramatura do material do avental e o 

conteúdo do pacote. Registro conforme ANVISA 

Pacote 5.000,0000    
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0034 1498307946 Balança digital 180 kg eletrônica LED em vidro 

temperado 
UNID 20,0000    

0035 1498307791 Bandeja de Aço Inox 42cm x 30 x 4,5cm 4,2 - 

Bandeja de Aço Inox para uso Hospitalar, com 

bordas, 42cm x 4,5cm x 4,2cm 

Unidades 4,0000    

0036 1498307792 Bandeja de Aço Inox para uso Hospitalar, com 

bordas, 42cm x 30 cm x 4,5cm 1,7 - Bandeja de Aço 

Inox para uso Hospitalar, com bordas, 42cm x 30 cm 

x 4,5cm 1,7 

Unidades 4,0000    

0037 1498302716 BATERIA DE LITIO PARA APAELHO DE GLICEMIA 

3 VOLTS - . 
UNID 150,0000    

0038 1498301187 Bobina de Papel Grau Cirúrgico 200mmx100m. - 

Bobina de Papel Grau Cirúrgico para esterilização de 

material em autoclave 200mmx100m 

Unidades 60,0000    

0039 1498301891 Bobina de Papel  Grau Cirúrgico para esterilização de 

material em autoclave. 120mmx100m - . 
UNID 80,0000    

0040 1498307823 Bolsa APH Vermelha - A Bolsa APH é ideal para 

atendimento pré-hospitalar, para auxiliar e facilitar o 

trabalho dos socorristas. Por ser resistente, pode ser 

utilizada em diversos procedimentos de resgate e 

salvamento. Decorada com estampa da cruz da vida, 

a bolsa de atendimento pré-hospitalar apresenta 

bolsos laterais e frontais, costura dupla, forro em TNT 

e zíper de qualidade, é impermeável e lavável, possui 

alça larga, de 50 mm em nylon que ajuda no 

transporte. Possui bolsos e divisões internas para o 

armazenamento dos instrumentos usados nos 

atendimentos. Bolsa APH Vermelha (62x44x25 cm).   

Unidades 2,0000    

0041 16701 Bota de Unna, Bandagem Flexível, 10,2cm x 9,14cm 

- Bota de Unna industrializada, Bandagem Flexível de 

Gaze Branca (70% poliéster e 30% algodão), 

impregnada com pasta, não solidificável, de óxido de 

zinco, acácia, glicerina, óleo de rícino, petrolato 

branco e vaselina, formato 10,2cm x 9,14cm, caixa 

com 12 unidades. 

Caixa 30,0000    

0042 1498302645 CABO PARA BISTURI Nº4 em aço inox utilizado 

como suporte para lamina de bisturi descartável - . 
UNID 4,0000    

0043 1498301137 CAMISOLA PACIENTE TNT ADULTO - CAMISOLA 

PACIENTE  CONFECCIONADA EM TNT  TAMANHO 

ADULTO 

Unidades 100,0000    

0044 18035 Capa de Segurança para Chuva, com Capuz, Modelo 

SAMU, EG - Conjunto de Capa de Segurança para 

chuva, modelo do SAMU, com casaco, calça e 

polaina, confeccionada em náilon emborrachado, 

impermeável, na cor azul marinho, tamanho EG. 

Deverá costurada totalmente com linha de náilon 

numero 60, as costuras deverão receber processo de 

impermeabilização. Com certificação INMETRO. O 

conjunto é composto por:- Casaco com capuz, 

mangas longas, com fechamento dianteiro com zíper 

número 5, 100% poliéster, recoberto por carcela de 

5cm e fechada com 2 velcros fixados equidistantes 

medindo 3cm de altura por 2,5cm de comprimento. 

Com dois bolsos de 27cm, um de cada lado, na parte 

Unidades 10,0000    
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frontal externa, na altura da cintura, em diagonal, com 

abertura para baixo com pestana de 5cm de largura. 

Gola própria para guardar o capuz, que deverá ter 

elástico fixado com botões plásticos de pressão. 

Elástico de 12mm nos punhos, com faixa reflexiva de 

25mm em toda circunferência do tórax e mangas, 

comprimento 7/8. Com fenda nas costas, na parte 

inferior para facilitar a mobilidade. Deverá ser 

serigrafada especialmente para náilon com emblema 

do SAMU, com inscrição SAMU e abaixo deste 192, 

na frente do lado esquerdo, medindo 9cm x 13cm e 

na parte das costas, medindo 14cm x 30cm - Calça 

com elástico no tornozelo e cintura - Polaina com 

elástico na parte superior. 

0045 18511 Cateter para Acesso Periférico 14G - Cateter para 

acesso periférico 14G, com sistema de segurança em 

poliuretano radiopaco flexível, atóxico, com Mandril, 

com sistema de segurança que atende a NR 32 e 

Portaria 939, com proteção total da agulha, Bisel 

trifacetado e empunadura colorida, cânula 

transparente. Embalagem estéril em papel grau 

cirúrgico c/ abertura em pétala, com dados de 

identificação, tipo de esterilização, validade, nº do lote 

e registro no MS. A empresa fornecedora deverá 

ministrar treinamento conforme NR32, Portaria GM 

939 de 18/11/2008 Altera NR32 

Unidades 5.000,0000    

0046 18512 Cateter para Acesso Periférico 16G - Cateter para 

Acesso Periférico 16G, com sistema de segurança 

em poliuretano radiopaco flexível, atóxico, com 

Mandril, com sistema de segurança que atende a NR 

32 e Portaria 939, com proteção total da agulha, Bisel 

trifacetado e empunhadura colorida, cânula 

transparente. Embalagem estéril em papel grau 

cirúrgico c/ abertura em pétala, com dados de 

identificação, tipo de esterilização, validade, nº do lote 

e registro no MS. A empresa fornecedora deverá 

ministrar treinamento conforme NR32, Portaria GM 

939 de 18/11/2008 Altera NR32. 

Unidades 10.000,0000    

0047 18513 Cateter para Acesso Periférico 18G - Cateter para 

Acesso Periférico 18G, com sistema de segurança 

em poliuretano radiopaco flexível, atóxico, com 

Mandril, com sistema de segurança que atende a NR 

32 e Portaria 939, com proteção total da agulha, Bisel 

trifacetado e empunhadura colorida, cânula 

transparente. Embalagem estéril em papel grau 

cirúrgico c/ abertura em pétala, com dados de 

identificação, tipo de esterilização, validade, nº do lote 

e registro no MS. A empresa fornecedora deverá 

ministrar treinamento conforme NR32, Portaria GM 

939 de 18/11/2008, Altera NR32. 

Unidades 15.000,0000    

0048 18514 Cateter para Acesso Periférico 20G - Cateter para 

Acesso Periférico 20G, com sistema de segurança 

em poliuretano radiopaco flexível, atóxico, com 

Mandril, com sistema de segurança que atende a NR 

32 e Portaria 939, com proteção total da agulha, Bisel 

trifacetado e empunhadura colorida, cânula 

transparente. Embalagem estéril em papel grau 

cirúrgico c/ abertura em pétala, com dados de 

identificação, tipo de esterilização, validade, nº do lote 

e registro no MS. A empresa fornecedora deverá 

ministrar treinamento conforme NR32, Portaria GM 

Unidades 40.000,0000    
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939 de 18/11/2008 Altera NR32. 

0049 18515 Cateter para Acesso Periférico 22G - Cateter para 

Acesso Periférico 22G, com sistema de segurança 

em poliuretano radiopaco flexível, atóxico, com 

Mandril, com sistema de segurança que atende a NR 

32 e Portaria 939, com proteção total da agulha, Bisel 

trifacetado e empunhadura colorida, cânula 

transparente. Embalagem estéril em papel grau 

cirúrgico c/ abertura em pétala, com dados de 

identificação, tipo de esterilização, validade, nº do lote 

e registro no MS. A empresa fornecedora deverá 

ministrar treinamento conforme NR32, Portaria GM 

939 de 18/11/2008 Altera NR32. 

Unidades 50.000,0000    

0050 18516 Cateter para Acesso Periférico 24G - Cateter para 

Acesso Periférico 24G, com sistema de segurança 

em poliuretano radiopaco flexível, atóxico, com 

Mandril, com sistema de segurança que atende a NR 

32 e Portaria 939, com proteção total da agulha, Bisel 

trifacetado e empunhadura colorida, cânula 

transparente. Embalagem estéril em papel grau 

cirúrgico c/ abertura em pétala, com dados de 

identificação, tipo de esterilização, validade, nº do lote 

e registro no MS. A empresa fornecedora deverá 

ministrar treinamento conforme NR32, Portaria GM 

939 de 18/11/2008 Altera NR32. 

Unidades 50.000,0000    

0051 18534 Cateter Tipo Óculos para Oxigênio, Adulto - Cateter 

tipo óculos para oxigênio, em pvc, atóxico, 

esterelizado para óxido de etileno, uso adulto, com 

dados de identificação, procedência, prazo de 

validade, número do lote e registro no MS 

Unidades 4.000,0000    

0052 18535 Cateter Tipo Óculos para Oxigênio, Infantil - Cateter 

tipo óculos para oxigênio, em pvc, atóxico, 

esterelizado para óxido de etileno, uso infantil, com 

dados de identificação, procedência, prazo de 

validade, número do lote e registro no MS 

Unidades 500,0000    

0053 1498307794 CINTO PARA IMOBILIZAÇÃO EM PRANCHA DE 

RESGATE. - CINTO PARA IMOBILIZAÇÃO EM 

PRANCHA DE RESGATE, regulador de 50mm 

confeccionado em nylon;alça de polipropileno em 

50mm, medindo 1,60m; fechos em tic-tac. 

Unidades 3,0000    

0054 19200 Cobertor, Tipo Solteiro, Uso Hospitalar, 1,40m x 

2,20m - Cobertor tipo solteiro, uso hospitalar, 

medindo 1,40 m x 2,20 m, 100% acrílico, fibra 

agulhada, antialérgico, resistente a lavagem industrial 

identificado com Logomarca da unidade em toda 

extensão no sentido diagonal. Logomarca fornecida 

pelo setor. Etiquetado com Tamanho 

Unidades 10,0000    

0055 1498303606 * COLAR CERVICAL PARA RESGATE M - Colar 

Cervical VNO para Resgate M  - Os colares cervicais 

são os equipamentos mais conhecidos da 

emergência pré-hospitalar;  - Esses equipamentos 

são essenciais para qualquer remoção e só deve ser 

utilizado por pessoal treinado assim para evitar o 

TRM (Traumatismo Raqui Medular);  - Peça única 

injetada em poliestireno de alta densidade, o 

poliestireno dele é todo de uma cor e assim cada 

tamanho tem a sua cor, facilitando na hora do socorro 

UNID 2,0000    
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localizar facilmente o tamanho necessário;  - 

Revestido com EVA, resistente a fratura;  - Não vai 

pino preto ele é inteiriço facilitando a higienização e 

não quebra facilmente por ser injetado;  - 

Confeccionado em polietileno de alta densidade, 

injetado em peça única, com 2 mm, permitindo uma 

maior resistência e apoio.  É revestido com espuma 

macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato) especial.  Fechado 

com velcro de 50 mm. Padrão de cores universal, 

para identificação do tamanho.  Na parte posterior 

(nuca), possui abertura para palpação e ventilação da 

nuca.  Na parte da frente, possui abertura que 

permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à 

traquéia. 

0056 19270 Colar Cervical Resgate - Grande - Colar Cervical 

Resgate - Grande: Confeccionado em polietileno de 

alta densidade com espessura mínima de 1,5mm, 

permitindo uma maior resistência e apoio. É revistido 

de espuma macia tipo E.V.A (etil viniil acetato) 

especial. Fecho em velcro de 05mm em um dos 

lados, em cores de padrão universal. Possui, 

também, um botão preto que permite a montagem, 

bem como o tamanho do colar, pela forma universal 

de medida nos dedos. Na  parte posterior (nuca) 

possui duas aberturas para apalpação e ventilaão da 

nuca, na frente uma abertura que permite a palpação 

do pulso carotídeo e acesso a traquéia. Não possui 

botões ou apoio de metal, ferro, alumínio. Os botões 

são em material plástico resistente permitindo a 

radio-transparência. Cor do Velcro: Verde. 

Circunferência: 40 a 56cm. Altura Anterior: 14,0cm. 

Altura Posterior: 14,0cm. Abertura Frontal 7,5 x 

10,0cm. Peso: 0,154kg. Embalagem contendo dados 

de procedência, data de fabricação, data de validade, 

n° do lote, registro no Ministério da saúde, ANVISA. 

Tamanho: G. 

Unidades 2,0000    

0057 19274 Colar Cervical Resgate P - Colar Cervical Resgate - 

Pequeno: Confeccionado em polietileno de alta 

densidade com espessura mínima de 1,5mm, 

permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido 

de espuma macia tipo E.V.A (etil viniil acetato) 

especial. Fecho em velcro de 05mm em um dos 

lados, em cores de padrão universal. Possui, 

também, um botão preto que permite a montagem, 

bem como o tamanho do colar, pela forma universal 

de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) 

possui duas aberturas para apalpação e ventilação 

da nuca, na frente uma abertura que permite a 

palpação do pulso carotídeo e acesso a traquéia. Não 

possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio. 

Os botões são em material plástico resistente 

permitindo a rádio-transparência. Cor do Velcro: Azul 

Royal. Circunferência: 40 a 56cm. Altura Anterior: 

10,1cm. Altura Posterior: 13,3cm. Abertura Frontal 

4,5 x 8,5cm. Peso: 0,127kg. Embalagem contendo 

dados de procedência, data de fabricação, data de 

validade, n° do lote, registro no Ministério da saúde, 

ANVISA. Tamanho: P. 

Unidades 1,0000    

0058 1498307938 COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 

20 LITROS. -  Revestido de papelão couro ondulado, 

que atenda aos requisitos de resistência das alças, 

estabilidade, compressão localizada, perfuração, 

UNID 60,0000    
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vazamento e travamento da tampa 

0059 1498307937 COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 

7 LITROS. -  Revestido de papelão couro ondulado, 

que atenda aos requisitos de resistência das alças, 

estabilidade, compressão localizada, perfuração, 

vazamento e travamento da tampa 

UNID 30,0000    

0060 19379 Coletor de Material Perfuro-Cortante, 13 Litros - 

Coletor de material pérfuro-cortante, 13 litros, em 

papelão amarelo com símbolo universal de material 

infectante, linha demarcatória de enchimento, 

protegido internamente com saco plástico, papelão e 

couro rígido, aba extra para proteção nos seus 

cantos, bandeja impermeável para resíduos líquidos, 

alça para transporte, trava de segurança, conforme 

normas do MS. 

Unidades 100,0000    

0061 19389 Coletor de Urina Sistema Aberto, 1200ml a 2000ml - 

Coletor de urina sistema aberto, frasco plástico 

transparente, com tubo de drenagem, conector 

cônico com protetor, escala de leitura de volumes de 

100 em 100ml, com alça para fixação no leito, 

descartável, com capacidade de 1200ml a 2000ml. 

Embalagem individual, contendo externamente dados 

de identificação, procedência, data da fabricação, 

validade, número de lote e registro no M.S. 

Unidades 80,0000    

0062 19390 Coletor de Urina Sistema Fechado, 2000ml - Coletor 

de urina sistema fechado, bolsa coletora de urina 

com válvula anti-refluxo, pinça clampeadora estéril, 

descartável, escala de leitura e pequenos e grandes 

volumes, tubos transparentes com sitio para coleta de 

amostra, conector cônico com protetor, tampa 

protetora da ponteira do tubo para drenagem do 

material na porção inferior da bolsa e alça para 

fixação no leito. Embalagem individual com 

capacidade de 2000ml com abertura asséptica 

contendo externamente dados de identificação, 

procedência, tipo e data esterilização, validade, 

número de lote e registro no Ministério da Saúde 

Unidades 300,0000    

0063 1498304348 Coletor Universal de fezes e urina. 50ml UNID 320,0000    

0064 19427 Comadre Tipo Pá - Comadre tipo pá em aço inox, 

superficie lisa para o conforto e fácil limpeza, 

capacidade 2,5 lts 

Unidades 3,0000    

0065 1498307822 COMPADRE (URINOL). - COMPADRE (URINOL), 

MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE 1000 

ML 

Unidades 3,0000    

0066 19459 Compressa Cirúrgica 23cm x 25cm, Radiopaco, 4 

Camadas - Compressa Cirúrgica, campo operatório 

em tecido de 100% algodão, 15 fios/cm², medindo 

23cm x 25cm, 4 camadas, alça de segurança 

(cadarço duplo, mínimo 18cm), radiopaco, não estéril. 

Constando externamente dados de identificação, 

procedência, data da fabricação, validade, número do 

lote e Registro no Ministério da Saúde. Pacote com 

50 unidades. 

Pacote 1.000,0000    



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 228 – e-mail: pmvg_licitacao@yahoo.com 
CEP: 36.720-000 

52 

 

0067 1498307936 Compressa de gaze Estéril 7,5 x 7,5 . Pacote com 10 

unidades. 
Pacote 15.000,0000    

0068 1498307935 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 x 7,5 - 

pacote com 500 unidades. - compressa de gaze 

hidrófila estéril, confeccionadas em fios 100% 

algodão em tecido tipo tela, com dimensão de 7,5 x 

7,5 cm , com oito camadas e cinco dobras, 

confeccionada com 13 fios por cm2 , quando aberta 

deve ter aproximadamente uma área de 420 cm² 

Pacote 2.000,0000    

0069 1498302355 Compressa De Gaze Hidrófila  c/ 500 und 

compressas de gaze 7,5 x 7,5 hidrófila não estéril, 

confeccionada com 13 fios por cm2, com 8 dobras. - 

Compressa De Gaze Hidrófila  c/ 500 und 

compressas de gaze 7,5 x 7,5 hidrófila não estéril, 

confeccionada com 13 fios por cm2, com 8 dobras. 

Compressas abertas tem aproximadamente 420 cm2, 

cor branca, bordas devidamente voltada para dentro, 

que evitam soltura dos fios, embalagem em pacote 

plástico com 500 unidades, constando na parte 

externa os dados de identificação do fabricante e 

marca, de procedência nacional, com registro no 

ministério da saúde, e validade mínima de 3 anos á 

partir da data de entrega. 

PC 1.500,0000    

0070 1498300756 CONJ. DE 6 ELETRODOS PRECORDIAIS 

COMPLETOS - PERA DE BORRACHA + 

ELETRODO DE METAL. 

UN 3,0000    

0071 1498301085 CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO ADULTO (DARU) - 

TERMINAL DE ENCAIXE E ROSCA. KIT CONTÉM: 

MÁSCARA EM PVC MÉDICO HOSPITALAR, 

COPINHO EM POLIPROPILENO; MANGUEIRA EM 

PVC; TERMINAL DA MANGUEIRA EM PVC, 

CONECTOR VERDE PARA OXIGÊNIO EM 

POLIESTILENO, CONECTOR AMARELO PARA AR 

COMPRIMIDO EM POLISTILENO. 

Unidades 14,0000    

0072 1498301086 CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL (DARU) - 

TERMINAL DE ENCAIXE E ROSCA. KIT CONTÉM: 

MÁSCARA EM PVC MÉDICO HOSPITALAR, 

COPINHO EM POLIPROPILENO; MANGUEIRA EM 

PVC; TERMINAL DA MANGUEIRA EM PVC, 

CONECTOR VERDE PARA OXIGÊNIO EM 

POLIESTILENO, CONECTOR AMARELO PARA AR 

COMPRIMIDO EM POLISTILENO. 

Unidades 10,0000    

0073 1498304143 Copo Umidificador para oxigênio frasco de polietileno UNID 10,0000    

0074 1498307795 Cuba Rim, em aço inoxidável pequena, 8cm x 3,6cm, 

160ml - Cuba Rim, em aço inoxidável pequena, 8cm 

x 3,6cm, 160ml 

Unidades 5,0000    

0075 19953 Cuba Rim Inox 26cm x 12cm - Cuba Rim, 

confeccionada em aço inoxidável, formato 26cm x 

12cm, capacidade 700ml 

Unidades 5,0000    

0076 1498307947 Curativo adesivo , caixa com 40 unidades Caixa 100,0000    

0077 1498307948 Curativo adesivo extra grande , caixa com 10 

unidades 
Caixa 100,0000    
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0078 20152 Detergente Multienzimático de Alta Performance com 

PH Neutro e 4 Enzimas - Detergente multienzimático 

de alta performance com PH neutro e 4 enzimas: 

amilase, protease, lípase e carbohidrase, associado a 

uma combinação de tensoativos não iônicos e álcool 

isopropílico proporcionando uma ação de sinergia e 

potencializando o poder de limpeza em lavadoras 

automáticas, termodesinfectadoras, ultra-sônicas e 

limpeza manual. Componentes ativos: enzimas, 

protease, amilase, lípase e corante, essência e água 

purificada QSQ. Embalagem com 1 litro 

Litro 180,0000    

0079 1498304352 Digliconato de Clorexidina a 2%. Embalagem com 1 

Litro 
UNID 24,0000    

0080 1498303403 DISPENSER 800ML COM RESERVATÓRIO 

ÁLCOOL/SABONETE LIQUIDO. - DISPENSER 

800ML COM RESERVATÓRIO ÁLCOOL/SABONETE 

LIQUIDO. 

Unidades 50,0000    

0081 1498307722 Dispenser toalheiro porta papel toalha interfolhado de 

uso profissional, em polipropileno na cor branca. 

Dimensões 34 x 28 x 15cm. Capacidade para 500 

folhas. Acompanha ventosas e parafuso para fixação. 

UNID 5,0000    

0082 20388 Dispositivo Incontinência Urinária Nº 6 - Dispositivo 

para Incontinência Urinária Nº 6. Exclusivo para 

atender Mandado Judicial 

Unidades 150,0000    

0083 20444 Dreno de Penrose, nº 2 - Dreno de Penrose: dreno de 

Penrose sem gaze, número 2 = 40 mm, fabricado em 

Látex natural, contendo na embalagem externa dados 

de identificação do produto e do fabricante, número 

de lote, data de fabricação, prazo de validade e 

Registro no Ministério da Saúde. Pacote com 12 

unidades. 

Pacote 20,0000    

0084 20445 Dreno de Penrose, nº 3 - Dreno de Penrose: dreno de 

Penrose sem gaze, número 3 = 60 mm, fabricado em 

Látex natural, contendo na embalagem externa dados 

de identificação do produto e do fabricante, número 

de lote, data de fabricação, prazo de validade e 

Registro no Ministério da Saúde. Pacote com 12 

unidades. 

Pacote 40,0000    

0085 1498304059 ELETRODO CARDIOLÓGICO PRECORDIAL 

ADULTO SUCÇÃO + PERA DE ECG - . 
UNID 15,0000    

0086 20594 Eletrodo Descartável Adulto - Eletrodo descartável 

adulto, para monitorização de ECG, com pino de aço 

inoxidável, contra-pino de prata, adesivo 

hipoalergênico, capa protetora do adesivo, gel 

condutor, não estéril, tamanho adulto. Embalagem 

contendo externamente dados de identificação, 

procedência, data da fabricação, validade, número de 

lote e registro no M.S. 

Unidades 1.000,0000    

0087 1498306011 ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAMA 

(BRAÇADEIRA) - KIT COM 04 UNIDADES. 
Kit 2,0000    

0088 1498304396 Equipo Macrogotas UNID 5.000,0000    
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0089 20811 Equipo Microgotas com Bureta Graduada de 100ml - 

Equipo com bureta graduado de 100ml, microgotas, 

com câmara graduada de 0 a 100-150ml (com escala 

de 1/1ml), injetor na câmara com borracha retrátil, 

filtro de entrada de ar (hidrófobo), alça de 

sustentação da câmara, câmara de gotejamento 

flexível e transparente, microgotejador (relação 60 

gotas/ml), ponta perfurante (penetrador) para 

adaptação em frasco, ampolas, bolsas, protetor da 

ponta perfurante (penetrador), pinça corta-fluxo, tubo 

flexível transparente, pinça rolete, conector luer 

macho (encaixe por pressão), protetor do conector. 

Estéril, descartável, embalado individualmente com 

dados de identificação, procedência, tipo e data de 

esterilização, validade, número do lote, registro do 

MS, de acordo com as normas da ABNT. 

Unidades 50,0000    

0090 1498307824 EQUIPO PARA DIETA ENTERAL - Desenvolvido 

para entremear a ligação da sonda de alimentação 

enteral (ligada ao paciente) ao recipiente de soluções 

(frasco ou bolsa), que contém o alimento a ser 

administrado, Estéril, PVC flexivel; ponta perfurante 

com tampa protetora, câmara de gotejamento; 

controle de fluxo de soluções, cor azul, conector tipo 

luer e apirogênico; com entrada de ar descartável. 

Unidades 5,0000    

0091 20818 Equipo Simples, Descatável, para Bomba de Infusão 

- Equipo simples, de uso único (descartável), estéril, 

atóxico, apirogênico, comprimento de aproximado 

2,30m, constituído por ponta perfurante tipo universal 

com filtro de ar, câmara gotejadora flexível e tubo em 

PVC, intermediado por segmento de silicone grau 

médico, contendo ainda pinça corta fluxo (tipo rolete), 

injetor lateral (tipo Y) com membrana autocicatrizante 

seguido por filtro de solução (15cm), após injetor 

lateral e conector terminal, com capas protetoras nas 

extremidades, utilizado para infusão de líquidos 

injetáveis em vias parenterais, específico para 

bombas de infusão. aprox. 18mL. Embalados 

individualmente em envelopes dupla face 

Unidades 50,0000    

0092 20955 Esparadrapo Comum, 10cm x 4,5m - Esparadrapo 

comum, medindo 10cm de largura por 4,5m de 

comprimento, confeccionado em tecido 100% 

algodão, impermeável externamente, camada interna 

com massa adesiva a base de borracha natural, 

óxido de zinco e resinas, borda serrilhada para 

facilitar o corte, tratamento para não desfiar ao cortar 

sem ferramenta. Embalagem individual enrolado em 

carretel com capa protetora, com dados de 

identificação, procedência, data da fabricação, 

validade, número do lote e registro no M.S 

Rolo 1.100,0000    

0093 1498307939 Estetoscópio adulto simples em aço inox, peça 

peitoral de aço inoxidável. Registro no Inmetro e 

Anvisa. Garantia mínima de 1 ano. 

UNID 12,0000    

0094 21156 Éter Sulfúrico - Éter sulfúrico, comercial com 1000 ml, 

com tampa de vedação (protetora contra 

evaporação), constando na embalagem do rótulo: 

nome do produto, data de fabricação, nº do lote, 

prazo de validade, selo do INMETRO, dados de 

identificação do produto e do fabrica 

Litro 28,0000    
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0095 1498307800 Fio para Sutura, Catgut Simples, nº 1-0, fio com 75cm 

de comprimento, agulha - Fio para Sutura, Catgut 

Simples, nº 1-0, fio com 75cm de comprimento, 

agulha 3,0cm, ½ círculo cilíndrica. Embalagem: 

envelope individual, em papel aluminizado ou papel 

grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, devendo estar impresso dados de 

identificação, tipo de esterilização, procedência, data 

de fabricação, prazo de validade, número do lote, 

registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Caixa com 

24 envelopes cada. 

CXA 200,0000    

0096 1498307797 Fio para Sutura, Catgut Simples, nº 2-0, fio com 75cm 

de c/ agulha. - Fio para Sutura, Catgut Simples, nº 2-

0, fio com 75cm de comprimento, agulha 2,0cm, ½ 

círculo cilíndrica. Embalagem: envelope individual, 

em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala, devendo estar 

impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 

procedência, data de fabricação, prazo de validade, 

número do lote, registro no Ministério da Saúde e 

ANVISA. Caixa com 24 envelopes cada. 

CXA 200,0000    

0097 1498307798 Fio para Sutura, Catgut Simples, nº 3-0, fio com 75cm 

de c/agulha. - Fio para Sutura, Catgut Simples, nº 3-

0, fio com 75cm de comprimento, agulha 3,0cm, ½ 

círculo cilíndrica. Embalagem: envelope individual, 

em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala, devendo estar 

impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 

procedência, data de fabricação, prazo de validade, 

número do lote, registro no Ministério da Saúde e 

ANVISA. Caixa com 24 envelopes cada. 

CXA 150,0000    

0098 1498307799 Fio para Sutura, Catgut Simples, nº 4-0, fio com 75cm 

de comprimento, agulha. - Fio para Sutura, Catgut 

Simples, nº 4-0, fio com 75cm de comprimento, 

agulha 3,0cm, ½ círculo cilíndrica. Embalagem: 

envelope individual, em papel aluminizado ou papel 

grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, devendo estar impresso dados de 

identificação, tipo de esterilização, procedência, data 

de fabricação, prazo de validade, número do lote, 

registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Caixa com 

24 envelopes cada. 

CXA 100,0000    

0099 1498307801 FIO SUTURA AGULHADO NYLON Nº2.0 - FIO 

SUTURA AGULHADO NYLON Nº2.0 (3/8 circ. 3,0 cm 

triangular 45 cm .caixas com 24 envelopes.  

CXA 400,0000    

0100 1498307802 FIO SUTURA AGULHADO NYLON Nº3.0 (3/8 circ. 

3,0 cm triangular 45 cm .caixas com 24 envelopes. - 

FIO SUTURA AGULHADO NYLON Nº3.0 (3/8 circ. 

3,0 cm triangular 45 cm .caixas com 24 envelopes.  

CXA 500,0000    

0101 1498307803 FIO SUTURA AGULHADO NYLON Nº4.0 (3/8 circ. 

3,0 cm triangular 45 cm .caixas com 24 envelopes. - 

FIO SUTURA AGULHADO NYLON Nº4.0 (3/8 circ. 

3,0 cm triangular 45 cm .caixas com 24 envelopes.  

CXA 300,0000    

0102 1498307804 FIO SUTURA AGULHADO NYLON Nº5.0 (3/8 circ. 

3,0 cm triangular 45 cm .caixas com 24 envelopes. - 

FIO SUTURA AGULHADO NYLON Nº5.0 (3/8 circ. 

3,0 cm triangular 45 cm .caixas com 24 envelopes.  

CXA 200,0000    
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0103 21654 Fita Adesiva Hospitalar, Branca, 19mm x 50m - Fita 

Adesiva Hospitalar para fechamento de pacotes para 

esterilização, cor branca, rolo medindo 19mm x 50m, 

confeccionada em 2 faces, sendo o dorso em papel 

crepado tratado e a outra face com adesivo acrílico, 

resistente ao calor úmido. Acondicionada 

individualmente em embalagem plástica, com dados 

de identificação, data de fabricação e validade, n° do 

lote, fabricante, registro no Ministério da Saúde. 

Rolo 700,0000    

0104 21697 Fita Cirúrgica Antialérgica, 4,5cm a 5cm x 4,5m - 

Esparadrapo Antialérgico de Seda ou Fita Cirúrgica 

Antialérgica, medindo 4,5cm a 5cm de largura por 

4,5m de comprimento, com dorso em tecido de seda 

sintética, hipoalérgica, bordas serrilhada para facilitar 

o corte, massa adesiva na face interna à base de 

resina acrílica, hipoalergênica, cor clara. Embalagem 

individual tipo carretel com capa protetora, contendo 

dados de identificação, procedência, data da 

fabricação, validade, número do lote e registro MS 

Rolo 400,0000    

0105 1498307945 Fita métrica corporal. Material: 95% PVC e 5% fibra 

de vidro. Dimensões: 18 x 11 x 9 cm. Fita métrica 

1,50 m 

UNID 50,0000    

0106 1498301090 FITA MICROPORE  100mmx10m. - FITA 

MICROPORE BRANCA HIPOALERGÊNICA. 

MODELO CARRETEL 100mmx10m. 

Unidades 200,0000    

0107 1498301186 Fixador Citológico Spray. 100ml Caixa 8,0000    

0108 22000 Fralda Geriátrica Noturna, Descartável, G - Fralda 

Geriátrica Noturna, Descartável, para pessoas que 

necessitam de cuidados especiais, com incontinência 

urinária severa, com 10 horas de proteção máxima e 

alta absorção com uma camada extra, absorvente gel 

superabsorvente, difusor de líquidos, barreiras 

antivazamento, produto hipoalergênico. Tamanho G. 

Pacote com 8 unidades. Exclusivo para atender 

Mandado Judicial 

Pacote 50,0000    

0109 22001 Fralda Geriátrica Noturna, Descartável, M - Fralda 

Geriátrica Noturna, Descartável, para pessoas que 

necessitam de cuidados especiais, com incontinência 

urinária severa, com 10 horas de proteção máxima e 

alta absorção com uma camada extra, absorvente gel 

superabsorvente, difusor de líquidos, barreiras 

antivazamento, produto hipoalergênico. Tamanho M. 

Pacote com 8 unidades. Exclusivo para atender 

Mandado Judicial 

Pacote 50,0000    

0110 22003 Fralda Geriátrica Tamanho GG, Descartável - Fralda 

Geriátrica tamanho GG, descartável, camada externa 

impermeável, camada interna em material de alta 

absorção, fita adesiva lateral de fixação multiajustável 

permitindo abrir e fechar várias vezes, material 

atóxico, hipoalergênico. Apresenta barreira 

antivazamento, indicador de umidade/troca, Cintura: 

de 120 a 165 cm (acima de 90 KG). Embalada em 

pacote contendo externamente dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, 

validade, número do lote e registro no Ministério da 

Saúde. 

Unidades 70,0000    
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0111 22212 Garrote em Látex nº 200, 15m - Garrote (Tubo em 

Látex nº 200), com diâmetro interno em 6mm, 

diâmetro externo de 12mm esterelizável em 

autoclave, vapor sob pressão, material de superficie, 

temperatura 127°C, atóxico, apirogênico, embalagem 

com prazo de validade. Rolo com 15m, em látex, 

resistente a tração. 

Rolo 15,0000    

0112 22213 Garrote ou Torniquete para Punções Venosas, Tipo 

Hand Free, com Autotrava - Garrote ou torniquete 

para punções venosas, tipo Hand Free, permite uso 

com apenas uma das mãos, com autotrava e 

regulagem de tensão, confeccionado em material 

elástico, Cor Verde, embalagem individual contendo 

dados do fabricante, identificação do produto e 

Registro no Ministério da Saúde/ANVISA 

Unidades 150,0000    

0113 1498304349 Gaze tipo queijo rolo 91cm x 91m UNID 50,0000    

0114 1498304330 Gel Condutor 1 litro. Frasco 6,0000    

0115 1498304340 GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA - 

PH neutro, inodoro, hidrossulúvel, inseta de sal, 

hipoalergênico e com viscosidade adequada. Litro. 

UNID 10,0000    

0116 1498307943 Gelox reutilizável grande UNID 50,0000    

0117 1498307944 Gelox reutilizável médio UNID 50,0000    

0118 22309 Glicerina Líquida, 1000ml - Glicerina líquida 

bidestilada, 75%, uso comercial, frasco com 1000ml, 

contendo no rótulo dados de identifcação do produto 

e do fabricante, nº de lote, data de fabricação, prazo 

de validade e rótulo legível. 

Frasco 3,0000    

0119 1498300964 HIPOCLORITO 1% 1000ML Unidades 400,0000    

0120 1498306022 JALECO DESCARTÁVEL TAMANHO G UNID 1.000,0000    

0121 1498305879 Jaleco descartável tamanho GG UNID 1.000,0000    

0122 1498305963 Kit Máscara Descartável de Proteção Respiratória 

N95 PFF2 - 10 Unidades 
UNID 1.300,0000    

0123 1498307934 KIT  PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTÁVEL . 

KIT COMPLETO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME 

PAPANICOLAU CONTENTO 1 ESPÁTULA DE 

AYRES, 1 ESCOVA CERVICAL , 1 LÂMINA DE 

VIDRO, 1 CAIXA PORTA-LÂMINAS, 1 PAR DE 

LUVAS E 1 ESPÉCULO - TAMANHO M 

UNID 1.000,0000    

0124 1498301139 KIT  PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTÁVEL 

TAMANHO P - KIT  PAPANICOLAU COMPLETO 

DESCARTÁVEL . kIT COMPLETO PARA 

REALIZAÇÃO DE EXAME PAPANICOLAU 

CONTENTO 1 ESPÁTULA DE AYRES, 1 ESCOVA 

CERVICAL , 1 LÂMINA DE VIDRO, 1 CAIXA PORTA-

LÂMINAS, 1 PAR DE LUVAS E 1 ESPÉCULO  

Unidades 600,0000    
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TAMANHO P 

0125 23358 Lâmina de Bisturi nº 11 Caixa com 100 Unidades. - 

Lâmina de bisturi estéril nº 11, em aço inoxidável, 

embalagem individual, invólucro resistente ao 

manuseio com lacre capaz de manter a integridade e 

esterilidade, constando externamente os dados de 

identificação, lote, procedência, tempo de validade. 

Caixa com 100 unidades. 

Caixa 6,0000    

0126 1498306007 LAMINA PARA BISTURI N° 22 - CAIXA COM 100 

UNDIDADES 
CXA 16,0000    

0127 1498304345 Lâmpada Infravermelha para Fisioterapia , 

Termoterapia, Fototerapia. 150 W 
UNID 2,0000    

0128 1498307941 Lancetas 28g . Utilizadas para coleta de punção 

digital, teste de gota espessa e testes rápidos para 

diagnósticos laboratoriais. Caixa com 100 unidades 

cada. 

Caixa 90,0000    

0129 1498307806 LENÇOL DESCATÁVEL C/ ELÁSTICO NAS 

BORDAS. - LENÇOL DESCATÁVEL C/ ELÁSTICO 

NAS BORDAS, CONFECCIONADO EM TNT. COR 

BRANCA, GRAMATURA 3Og. 2M X 0,90 CM. PCT 

C/10 UND. 

PCT 1.000,0000    

0130 23676 Lençol Hospitalar, Verde Claro Bebê, 1,60m x 2,50m, 

com Elástico - Lençol para uso Hospitalar, medindo 

1,60 m x 2,50 m, com elástico, composição 100% 

algodão 180 fios, na cor verde claro (bebê) tecido 

pré-encolhido. Identificado com Logomarca na cor 

azul Royal, em toda extensão no sentido diagonal. 

Logomarca fornecida pelo setor. Etiquetado com 

Tamanho 

Unidades 50,0000    

0131 23677 Lençol Papel Descartável, Branco , Rolo 70cm x 50m 

- Lençol de papel descartável, branco, em rolo com 

70cm de largura por 50m, complemento para cama 

hospitalar, com apresentação de tramas uniformes, 

resistente à movimentação do paciente, constituído 

100% de celulose virgem branca, atóxico, 

apirogênico, que não se rasgue facilmente, em papel 

mínimo 20g/m², picotado, constando da embalagem 

externa dados de identificação do produto, data de 

fabricação, nº do lote, dados de identificação do 

fabricante 

Rolo 40,0000    

0132 26195 Luva Cirúrgica Descartável nº 6,5 com punho - Luva 

cirúrgica com punho esterilizada tamanho nº 6,5, 

confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, 

formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, 

punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com 

material bio-absorvível em quantidade adequada, 

com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, 

atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com 

identificação de mão direita e esquerda. Embalagem 

externa em papel grau cirúrgico, com abertura 

asséptica, contendo dados de identificação, 

procedência, tipo e data da esterilização, validade, 

número do lote, registro no MS. 

Par 50,0000    

0133 26196 Luva Cirúrgica Descartável nº 7,0 com punho - Luva 

cirúrgica esterilizada tamanho nº 7,0 com punho, 

Par 100,0000    
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confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, 

formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, 

punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com 

material bio-absorvível em quantidade adequada, 

com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, 

atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com 

identificação de mão direita e esquerda. Embalagem 

externa em papel grau cirúrgico, com abertura 

asséptica, contendo dados de identificação, 

procedência, tipo e data da esterilização, validade, 

número do lote, registro no MS. 

0134 26197 Luva Cirúrgica Descartável nº 7,5 com Punho - Luva 

cirúrgica esterilizada tamanho nº 7,5 com punho, 

confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, 

formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, 

punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com 

material bio-absorvível em quantidade adequada, 

com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, 

atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com 

identificação de mão direita e esquerda. Embalagem 

externa em papel grau cirúrgico, com abertura 

asséptica, contendo dados de identificação, 

procedência, tipo e data da esterilização, validade, 

número do lote, registro no MS. 

Par 250,0000    

0135 26198 Luva Cirúrgica Descartável nº 8,0 com Punho - Luva 

cirúrgica esterilizada tamanho nº 8,0 com punho 

ajustável com bainha ou friso, esterilizada, 

confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, 

formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, 

lubrificada com material bio-absorvível em quantidade 

adequada, com excelente sensibilidade tátil, 

resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro 

interno com identificação de mão direita e esquerda. 

Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com 

abertura asséptica, contendo dados de identificação, 

procedência, tipo e data da esterilização, validade, 

número do lote, registro MS. 

Par 250,0000    

0136 1498304227 Luva Cirúrgica Estéril. 7,5 Par 350,0000    

0137 26207 Luva de Procedimento não Cirúrgico, Tamanho G - 

Luva de procedimento não cirúrgico, tamanho G, 

descartável, individual, tamanho grande, 

confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, 

formato anatômico, ambidestra, lubrificada com 

material bio-absorvível em quantidade adequada, 

resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não 

estéril, embalada em caixas, contendo dados de 

identificação, procedência, validade, número do lote. 

Caixa com 100 unidades. 

Caixa 350,0000    

0138 26209 Luva de Procedimento não Cirúrgico, Tamanho M - 

Luva de procedimento não cirúrgico, tamanho M, 

descartável, individual, tamanho Médio, 

confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, 

formato anatômico, ambidestra, lubrificada com 

material bio-absorvível em quantidade adequada, 

resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não 

estéril, embalada em caixas, contendo dados de 

identificação, procedência, validade, número do lote. 

Caixa com 100 unidades. 

Caixa 600,0000    
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0139 26210 Luva de Procedimento não Cirúrgico, Tamanho P - 

Luva de procedimento não cirúrgico, tamanho P, 

descartável, individual, tamanho pequeno, 

confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, 

formato anatômico, ambidestra, lubrificada com 

material bio-absorvível em quantidade adequada, 

resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não 

estéril, embalada em caixas, contendo dados de 

identificação, procedência, validade, número do lote. 

Caixa com 100 unidades. 

Caixa 800,0000    

0140 1498305884 Macacão Impermeável TNT Branco Tamanho G UNID 150,0000    

0141 1498305880 Macacão Impermeável TNT Branco Tamanho GG UNID 170,0000    

0142 26539 Máscara Cirúrgica Descartável com Tripla Camada, 

50 Unidades, Branca com elástico - Máscara com 

camadas triplas, filtração bacteriana, resistente a 

líquidos, alças macias e arredondadas de elástico, 

caixa com 50 unidades. Embalagem contendo dados 

de identificação, procedência, tipo e data de 

esterilização, validade e número do lote 

Caixa 13.160,0000    

0143 1498303602 * Máscara de Alta Concentração de Oxigênio com 

Reservatório - A Máscara de Alta Concentração de 

Oxigênio com reservatório é indicada para 

administrar oxigênio em concentrações controladas 

com finalidade de tratar ou prevenir os sintomas e 

manifestações da hipoxemia. O reservatório 

armazena 20% do oxigênio da respiração anterior, 

aumentando a concentração inalada pelo paciente.  

Composto por: Máscara de Oxigênio de Alta 

Concentração (tamanho Adulto ou Infantil), Tubo de 

Oxigênio 2,10 m e Bolsa Reservatório. 

UNID 5,0000    

0144 1498307933 Máscara descartável tripla - pacote com 50 unidades 

na cor branca com elástico, tamanho único, isenta de 

fibra de vidro, atóxica, 100% em polipropileno não 

estéril, sem látex, não inflamável. Com identificação, 

procedência, número de lote, data de fabricação e 

número de registro no MS. 

Pacote 2.000,0000    

0145 26553 Mascara Laríngea nº 3 Silicone Especial - Máscara 

Laríngea nº 3 (crianças/adolescentes de 30kg a 

50kg), confeccionada em silicone especial de grau 

médico, isenta de látex, com tubo flexível, atóxico, 

estéril, descartável, embalado individualmente, 

contendo dados de identificação, procedência, tipo e 

data de esterilização, validade e número do lote. 

Unidades 2,0000    

0146 26554 Mascara Laríngea nº 4 Silicone Especial - Máscara 

Laríngea nº 4 (adultos de 50kg a 70kg), 

confeccionado em silicone especial de grau médico, 

isenta de látex, com tubo flexível, atóxico, estéril, 

descartável, embalado individualmente, contendo 

dados de identificação, procedência, tipo e data de 

esterilização, validade e número do lote. 

Unidades 2,0000    

0147 26555 Mascara Laríngea nº 5 Silicone Especial - Máscara 

Laríngea nº 5 (adultos de 70kg a 100kg), 

confeccionado em silicone especial de grau médico, 

isenta de látex, com tubo flexível, atóxico, estéril, 

descartável, embalado individualmente, contendo 

Unidades 4,0000    
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dados de identificação, procedência, tipo e data de 

esterilização, validade e número do lote. 

0148 27322 Óculos de Segurança com Lente Incolor - Óculos de 

segurança com armação em propianato ou 

policarbonato, com proteções laterais transparentes 

incorporadas à haste, com segmento maleável, 

reforçadas internamente de metal não ferroso, hastes 

ajustáveis, lente única confeccionada em 

policarbonato INCOLOR resistentes contra impactos, 

lentes com tratamento antiembaçante e anti-risco, 

com suporte universal para o nariz.  

   

Unidades 50,0000    

0149 1498301843 Óleo de girassol (AGE) 200 ml FR 200,0000    

0150 27468 Oximetro de Pulso Para Leitura da Saturação de 

Oxigenio - Oxímetro de pulso portátil com display de 

saturação de O2 e frequência de pulso com dígitos 

grandes, de fácil visualização mesmo à distância ou 

em ambientes escuros. Alarmes audiovisuais 

ajustáveis para limites máximos e mínimos de SpO2 

e Pulso. O mesmo deve possui uma grande 

variedade de sensores disponíveis, para aplicação 

em pacientes desde adultos até neonatos. Tecnologia 

de baixo consumo de energia resultando em uma 

grande autonomia de operação quando alimentado à 

bateria. Operação em rede elétrica 110 /220V AC e 

com bateria interna recarregável com autonomia 

mínima para 08 horas. Acessórios: Sensor reusável 

adulto, sensor reusável infantil, fonte de alimentação 

AC e manual do usuário. 

Unidades 10,0000    

0151 1498305696 OXIMETRO DIGITAL UN 12,0000    

0152 1498304360 Papel para Eletrocardiograma Termossensível 

216mm x 30m Bionet 
Rolo 40,0000    

0153 1498304350 Pilha Média C2 para otoscópio UNID 30,0000    

0154 28264 Pinça Dente de Rato Anatômica 14cm Aço Inox - 

Pinça Dente de Rato Anatômica 14cm, confeccionada 

em aço inoxidável tipo AISI 420, anatômica 

apresentando em uma de suas pontas ativas um 

dente, corpo ranhurado para apoio digital, polimento 

perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. 

Resistente aos métodos normalmente usados de 

desinfecção e esterilização. Embalagem plástica 

individual com dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, procedência, rastreabilidade e 

registro no Ministério da Saúde, garantia de 10 anos 

contra defeito de fabricação. 

Unidades 10,0000    

0155 1498306012 PINÇA DISSECAÇÃO ABC ANATÔMICA 14CM 

FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL 
UNID 10,0000    

0156 28285 Pinça Kelly Curva 14cm Aço Inox - Pinça Kelly Curva 

14cm, uso cirúrgico, confeccionada em aço inoxidável 

tipo AISI 420, polimento perfeito, livre de rebarbas e 

de sinais de oxidação, com cabo frisado, ponta ativa 

curva. Resistente aos métodos normalmente usados 

de desinfecção e esterilização. Embalagem plástica 

Unidades 10,0000    
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individual com dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, procedência, rastreabilidade e 

registro no Ministério da Saúde, garantia de 10 anos 

contra defeito de fabricação. 

0157 28291 Pinça Magil 20cm Aço Inox - Pinça Magil de 20cm 

para Introdução de Cateter, confeccionado em Aço 

Inoxidável AISI 420, polimento perfeito, livre de 

rebarbas e de sinais de oxidação. Resistente aos 

métodos normalmente usados de desinfecção e 

esterilização. Embalagem plástica individual com 

dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, procedência, rastreabilidade e registro no 

Ministério da Saúde, garantia de 10 anos contra 

defeito de fabricação. 

Unidades 3,0000    

0158 1498300961 POLIFIX 2 VIAS Unidades 2.000,0000    

0159 0191 POVIDINE DEGERMANTE 1000ML UN1 104,0000    

0160 0192 POVIDINE TÓPICO 1000ML UN1 76,0000    

0161 29124 Propés Descartável - Propés, sapatilha descartável 

para uso em centro cirúrgico. 
Par 3.000,0000    

0162 1498306024 PROTETOR FACIAL COMPLETO COM 

SUSPENSÃO SIMPLES 
UNID 50,0000    

0163 29897 Sabonete Líquido 5 Litros - Sabonete Líquido, 

perfume Lavanda ou Floral, a base de triclosan, 

solução degermante, emoliente, galão 5 litros 

Galão 400,0000    

0164 1498306010 SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - 

SACO PARA DESCONDICIONAMENTO DE 

RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, 

CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE, PACOTE COM 100 UNIDADES. 

Pacote 70,0000    

0165 30035 Scalp nº 19, Descartável, Cânula Inox, Bisel 

Trifacetado - Scalp nº 19, dispositivo para infusão 

venosa nº 19, descartável, estéril, siliconizado, com 

cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel 

trifacetado, com sistema de segurança que atende a 

NR 32 e Portaria 939, com proteção total da agulha, 

asa plástica flexível ou similar, com identificação do 

calibre na asa, protetor rígido, tubo transparente 

flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão 

universal. Embalagem individual, com abertura 

asséptica, contendo externamente dados de 

identificação, procedência, tipo e data de 

esterilização, validade, número de lote e registro no 

Ministério da Saúde. 

Unidades 200,0000    

0166 30036 Scalp nº 21, Descartável, Cânula Inox, Bisel 

Trifacetado - Scalp nº 21, dispositivo para infusão 

venosa nº 21, descartável, estéril, siliconizado, com 

cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel 

trifacetado, com sistema de segurança que atende a 

NR 32 e Portaria 939, com proteção total da agulha, 

asa plástica flexível ou similar, com identificação do 

calibre na asa, protetor rígido, tubo transparente 

flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão 

Unidades 500,0000    
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universal. Embalagem individual, com abertura 

asséptica, contendo externamente dados de 

identificação, procedência, tipo e data de 

esterilização, validade, número de lote e registro no 

Ministério da Saúde. 

0167 30037 Scalp nº 23, Descartável, Cânula Inox, Bisel 

Trifacetado - Scalp nº 23, dispositivo para infusão 

venosa nº 23, descartável, estéril, siliconizado, com 

cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel 

trifacetado, com sistema de segurança que atende a 

NR 32 e Portaria 939, com proteção total da agulha, 

asa plástica flexível ou similar, com identificação do 

calibre na asa, protetor rígido, tubo transparente 

flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão 

universal. Embalagem individual, com abertura 

asséptica, contendo externamente dados de 

identificação, procedência, tipo e data de 

esterilização, validade, número de lote e registro no 

Ministério da Saúde. 

Unidades 2.500,0000    

0168 30038 Scalp nº 25, Descartável, Cânula Inox, Bisel 

Trifacetado - Scalp nº 25, dispositivo para infusão 

venosa nº 25, descartável, estéril, siliconizado, com 

cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel 

trifacetado, com sistema de segurança que atende a 

NR 32 e Portaria 939, com proteção total da agulha, 

asa plástica flexível ou similar, com identificação do 

calibre na asa, protetor rígido, tubo transparente 

flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão 

universal. Embalagem individual, com abertura 

asséptica, contendo externamente dados de 

identificação, procedência, tipo e data de 

esterilização, validade, número de lote e registro no 

Ministério da Saúde. 

Unidades 1.500,0000    

0169 1498307957 Seringa descartável sem agulha - 10 ml UNID 5.000,0000    

0170 1498307959 Seringa descartável sem agulha - 20 ml UNID 8.000,0000    

0171 1498307961 Seringa descartável sem agulha - 3 ml UNID 5.000,0000    

0172 1498307962 Seringa descartável sem agulha - 5 ml UNID 5.000,0000    

0173 1498306018 SERINGA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA 

INSULINA COM AGULHA - SERINGA 1ML/CC, 

INSULINA U-100, AGULHA COM PAREDE NORMAL 

0,45X13, 26GX1/2. 

UNID 12.000,0000    

0174 30184 Seringa Insulina 1ml ou até 100 Unidades, Sem 

Agulha - Seringa descartável, para aplicação de 

insulina, 1ml ou até 100 unidades, sem agulha. 

Cilindro plástico transparente com graduação nítida 

em unidades, embolo reto, sem espaço morto, com 

pistão deslizante, siliconizada, esterilizada, com 

protetor de agulha. Embalagem contendo dados de 

identificação, procedência, data da fabricação, 

validade, numero do lote e Registro no Ministério da 

Saúde. Embalagem individual 

Unidades 1.000,0000    

0175 30387 Sonda de Aspiração Traqueal nº 10 - Sonda de 

Aspiração Traqueal n° 10, Estéril, descartável, calibre 

Unidades 50,0000    
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10, com válvula intermitente para pressão negativa. 

Confeccionada em polivinil atóxico, flexível, 

transparente, siliconizada, medindo 

aproximadamente 42cm, sem rebarbas, emendas ou 

defeitos que prejudiquem sua utilização. Extremidade 

proximal com ponta arredondada atraumática, com 

orifício central e 2 orifícios laterais em níveis 

alternados, com bordas bem acabadas e diâmetros 

proporcionais ao calibre. Extremidade distal com 

ranhuras e calibre adequado que permita encaixe 

perfeito a extensões, seringas e outros. O produto 

deverá ter o seu calibre gravado externamente. 

Embalagem individual com selagem eficiente que 

garanta a integridade do produto até o momento de 

sua utilização, permita a abertura e transferência com 

técnica asséptica, trazendo externamente os dados 

de identificação, procedência, número de lote, 

método, data e validade de esterilização, data de 

fabricação, prazo de validade e número de registro no 

Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo 

deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 

0176 30388 Sonda de Aspiração Traqueal nº 12 - Sonda de 

Aspiração Traqueal n° 12, Estéril, descartável, calibre 

12, com válvula intermitente para pressão negativa. 

Confeccionada em polivinil atóxico, flexível, 

transparente, siliconizada, medindo 

aproximadamente 42cm, sem rebarbas, emendas ou 

defeitos que prejudiquem sua utilização. Extremidade 

proximal com ponta arredondada atraumática, com 

orifício central e 2 orifícios laterais em níveis 

alternados, com bordas bem acabadas e diâmetros 

proporcionais ao calibre. Extremidade distal com 

ranhuras e calibre adequado que permita encaixe 

perfeito a extensões, seringas e outros. O produto 

deverá ter o seu calibre gravado externamente. 

Embalagem individual com selagem eficiente que 

garanta a integridade do produto até o momento de 

sua utilização, permita a abertura e transferência com 

técnica asséptica, trazendo externamente os dados 

de identificação, procedência, número de lote, 

método, data e validade de esterilização, data de 

fabricação, prazo de validade e número de registro no 

Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo 

deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 

Unidades 200,0000    

0177 30389 Sonda de Aspiração Traqueal nº 14 - Sonda de 

Aspiração Traqueal n° 14, Estéril, descartável, calibre 

14, com válvula intermitente para pressão negativa. 

Confeccionada em polivinil atóxico, flexível, 

transparente, siliconizada, medindo 

aproximadamente 42cm, sem rebarbas, emendas ou 

defeitos que prejudiquem sua utilização. Extremidade 

proximal com ponta arredondada atraumática, com 

orifício central e 2 orifícios laterais em níveis 

alternados, com bordas bem acabadas e diâmetros 

proporcionais ao calibre. Extremidade distal com 

ranhuras e calibre adequado que permita encaixe 

perfeito a extensões, seringas e outros. O produto 

deverá ter o seu calibre gravado externamente. 

Embalagem individual com selagem eficiente que 

garanta a integridade do produto até o momento de 

sua utilização, permita a abertura e transferência com 

técnica asséptica, trazendo externamente os dados 

de identificação, procedência, número de lote, 

método, data e validade de esterilização, data de 

Unidades 100,0000    
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fabricação, prazo de validade e número de registro no 

Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo 

deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 

0178 30392 Sonda de Foley nº 10 - Sonda de Foley nº 10, estéril, 

de látex, duas vias, revestimento externo e interno, 

de silicone, com balão inflável, com capacidade de 

3ml a 15ml, com válvula de segurança, embalagem 

individual. Embalagem contendo dados de 

identificação, procedência, n° de lote, data de 

fabricação, validade, tipo de esterilização e número 

de registro no Ministério da Saúde. 

Unidades 50,0000    

0179 30393 Sonda de Foley nº 12 - Sonda de Foley nº 12, estéril, 

de látex, duas vias, revestimento externo e interno, 

de silicone, com balão inflável, com capacidade de 

3ml a 15ml, com válvula de segurança, embalagem 

individual. Embalagem contendo dados de 

identificação, procedência, n° de lote, data de 

fabricação, validade, tipo de esterilização e número 

de registro no Ministério da Saúde. 

Unidades 30,0000    

0180 30394 Sonda de Foley nº 14 - Sonda de Foley nº 14, estéril, 

de látex, duas vias, revestimento externo e interno, 

de silicone, com balão inflável, com capacidade de 

3ml a 15ml, com válvula de segurança, embalagem 

individual. Embalagem contendo dados de 

identificação, procedência, n° de lote, data de 

fabricação, validade, tipo de esterilização e número 

de registro no Ministério da Saúde. 

Unidades 20,0000    

0181 30395 Sonda de Foley nº 16 - Sonda de Foley nº 16, estéril, 

de látex, duas vias, revestimento externo e interno, 

de silicone, com balão inflável, com capacidade de 

3ml a 15ml, com válvula de segurança, embalagem 

individual. Embalagem contendo dados de 

identificação, procedência, n° de lote, data de 

fabricação, validade, tipo de esterilização e número 

de registro no Ministério da Saúde. 

Unidades 40,0000    

0182 30396 Sonda de Foley nº 18 - Sonda de Foley nº 18, estéril, 

de látex, duas vias, revestimento externo e interno, 

de silicone, com balão inflável, com capacidade de 

3ml a 15ml, com válvula de segurança, embalagem 

individual. Embalagem contendo dados de 

identificação, procedência, n° de lote, data de 

fabricação, validade, tipo de esterilização e número 

de registro no Ministério da Saúde. 

Unidades 50,0000    

0183 1498304366 Sonda Foley n° 20 UNID 50,0000    

0184 30417 Sonda Nasogástrica Longa nº 10 - Sonda 

nasogástrica longa nº 10, de material atóxico, 

apirogênico, siliconizado, esterilizado, com tampa de 

vedação, em extremidade externa, orifício lateral ao 

longo da extremidade interna, constando na 

embalagem individual, tipo de esterilização, nº do 

lote, data de fabricação, prazo de validade, registro 

no Ministério da Saúde. 

Unidades 50,0000    

0185 30418 Sonda Nasogástrica Longa nº 12 - Sonda 

nasogástrica longa nº 12, de material atóxico, 

apirogênico, siliconizado, esterilizado, com tampa de 

vedação, em extremidade externa, orifício lateral ao 

Unidades 70,0000    
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longo da extremidade interna, constando na 

embalagem individual, tipo de esterilização, nº do 

lote, data de fabricação, prazo de validade, registro 

no Ministério da Saúde. 

0186 30419 Sonda Nasogástrica Longa nº 14 - Sonda 

nasogástrica longa nº 14, de material atóxico, 

apirogênico, siliconizado, esterilizado, com tampa de 

vedação, em extremidade externa, orifício lateral ao 

longo da extremidade interna, constando na 

embalagem individual, tipo de esterilização, nº do 

lote, data de fabricação, prazo de validade, registro 

no Ministério da Saúde. 

Unidades 30,0000    

0187 30420 Sonda Nasogástrica Longa nº 16 - Sonda 

nasogástrica longa nº 16, de material atóxico, 

apirogênico, siliconizado, esterilizado, com tampa de 

vedação, em extremidade externa, orifício lateral ao 

longo da extremidade interna, constando na 

embalagem individual, tipo de esterilização, nº do 

lote, data de fabricação, prazo de validade, registro 

no Ministério da Saúde. 

Unidades 30,0000    

0188 30421 Sonda Nasogástrica Longa nº 18 - Sonda 

nasogástrica longa nº 18 , de material atoxico, 

apirogênico, siliconizado, esterelizado, com tampa de 

vedação, em extremidade externa, orifício lateral ao 

longo da extremidade interna, constando na 

embalagem individual, tipo de esterilização, nº do 

lote, data de fabricação, prazo de validade, registro 

no Ministério da Saúde. 

Unidades 60,0000    

0189 30422 Sonda Nasogástrica Longa nº 20 - Sonda 

nasogástrica longa nº 20, de material atóxico, 

apirogênico, siliconizado, esterilizado com tampa de 

vedação, em extremidade externa, orifício lateral ao 

longo da extremidade interna, constando na 

embalagem individual, tipo de esterilização, nº do 

lote, data de fabricação, prazo de validade, registro 

no Ministério da Saúde. 

Unidades 70,0000    

0190 30423 Sonda Nasogástrica Longa nº 22 - Sonda 

nasogástrica longa nº 22, de material atóxico, 

apirogênico, siliconizado, esterilizado, com tampa de 

vedação, em extremidade externa, orifício lateral ao 

longo da extremidade interna, constando na 

embalagem individual, tipo de esterilização, nº do 

lote, data de fabricação, prazo de validade, registro 

no Ministério da Saúde. 

Unidades 60,0000    

0191 30427 Sonda Uretral nº 10 - Sonda uretral nº 10, de material 

atóxico, apirogênico, siliconizado, esterilizado, com 

tampa de vedação, em extremidade externa, orifício 

lateral ao longo da extremidade interna, constando na 

embalagem individual, tipo de esterilização, nº do 

lote, data de fabricação, prazo de validade, registro 

no Ministério da Saúde. 

Unidades 150,0000    

0192 30428 Sonda Uretral nº 12 - Sonda uretral nº 12, de material 

atóxico, apirogênico, siliconizado, esterilizado, com 

tampa de vedação, em extremidade externa, orifício 

lateral ao longo da extremidade interna, constando na 

embalagem individual, tipo de esterilização, nº do 

lote, data de fabricação, prazo de validade, registro 

Unidades 150,0000    
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no Ministério da Saúde. 

0193 30429 Sonda Uretral nº 14 - Sonda uretral nº 14, de material 

atóxico, apirogênico, siliconizado, esterilizado, com 

tampa de vedação, em extremidade externa, orifício 

lateral ao longo da extremidade interna, constando na 

embalagem individual, tipo de esterilização, nº do 

lote, data de fabricação, prazo de validade, registro 

no Ministério da Saúde. 

Unidades 100,0000    

0194 30430 Sonda Uretral nº 16 - Sonda uretral nº 16, de material 

atóxico, apirogênico, siliconizado, esterilizado, com 

tampa de vedação, em extremidade externa, orifício 

lateral ao longo da extremidade interna, constando na 

embalagem individual, tipo de esterilização, nº do 

lote, data de fabricação, prazo de validade, registro 

no Ministério da Saúde. 

Unidades 100,0000    

0195 30768 Tala Moldável Imobilização de Membros, Tamanho G 

- Tala moldável para imobilização de membros, 

revestida em material anti alérgico, confeccionada em 

tela aramada, maleável, coberto com E.V.A, podendo 

ser utilizada com fita crepe, bandagem ou gaze para 

imobilização completa de membros. Indicação: É 

usada para imobilização provisória no resgate e 

transporte de acidentados. Não requer água quente 

ou vapor para sua aplicação. É revestida de E.V.A 

podendo ser lavada e reutilizada. Embalagem 

contendo dados de procedência, data de fabricação, 

validade, n° do lote, registro MS. Tamanho G 86cm x 

10cm 

Unidades 5,0000    

0196 30769 Tala Moldável Imobilização de Membros, Tamanho M 

- Tala moldável para imobilização de membros, 

revestida em material anti alérgico, confeccionada em 

tela aramada, maleável, coberto com E.V.A, podendo 

ser utilizada com fita crepe, bandagem ou gaze para 

imobilização completa de membros. Indicação: É 

usada para imobilização provisória no resgate e 

transporte de acidentados. Não requer água quente 

ou vapor para sua aplicação. É revestida de E.V.A 

podendo ser lavada e reutilizada. Embalagem 

contendo dados de procedência, data de fabricação, 

validade, n° do lote, registro MS. Tamanho M 63cm x 

9cm 

Unidades 5,0000    

0197 30770 Tala Moldável Imobilização de Membros, Tamanho P 

- Tala moldável para imobilização de membros, 

revestida em material anti alérgico, confeccionada em 

tela aramada, maleável, coberto com E.V.A, podendo 

ser utilizada com fita crepe, bandagem ou gaze para 

imobilização completa de membros. Indicação: É 

usada para imobilização provisória no resgate e 

transporte de acidentados. Não requer água quente 

ou vapor para sua aplicação. É revestida de E.V.A 

podendo ser lavada e reutilizada. Embalagem 

contendo dados de procedência, data de fabricação, 

validade, n° do lote, registro MS. Tamanho P 53cm x 

8cm 

Unidades 3,0000    

0198 1498307940 Termômetro de testa infravermelho com bateria de 

longa duração, contendo data de fabricação e n° do 

lote 

UNID 10,0000    



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 228 – e-mail: pmvg_licitacao@yahoo.com 
CEP: 36.720-000 

68 

 

0199 1498306306 TERMOMETRO DIGITAL COM TEMPERATURA 

MÁXIMA/MINIMA COM CABO EXTENSOR 
UN 20,0000    

0200 1498305689 TERMÔMETRO INFRAVERMELHO - Desenvolvido 

com tecnologia de ponta, o termômetro clínico com 

infravermelho mede a febre em um segundo. Possui 

um sensor que, por meio de um sinal sonoro e 

luminoso, avisa a distância correta para uma medição 

segura e precisa. Pode ser utilizado para medir a 

temperatura do corpo, banho, alimentos e superfícies. 

É mais prático e higiênico, não precisa entrar em 

contato com a pele. Além disso, ele armazena até as 

10 últimas medições realizadas.  

Unidades 20,0000    

0201 1498306013 TESOURA CIRÚRGICA FINA 17CM FABRICADA 

EM AÇO INOX 
UNID 15,0000    

0202 31613 Toalha de banho 100% algodão, medindo 1,40m x 

70cm - Toalha de banho 100% algodão, medindo 

1,40m x 70cm 

Unidades 30,0000    

0203 1498307821 TORNIQUETE MILITAR - Equipamento para 

atendimento pré-hospitalar desenvolvido para o 

estancamento de homorragia. Produzido em ABS, 

com cinta velcro de alta resistência, leve durável e de 

fácil manuseio, reutilizavel após desnfecção. 

Dimensões mínimas 95 cm de comprimento e 4 cm 

de largura. Em conformidade com o inmetro e as 

normas da ABNT no que couber. 

Unidades 3,0000    

0204 1498304796 Touca de Segurança, Descartável, em TNT. - Touca 

de segurança, descartável, confeccionada em tecido 

não tecido (TNT), cor branca, medindo 

aproximadamente 50cm de diâmetro, sem contato 

manual, selada por ultrassom, tamanho único, 

pacotes com 100 unidades. 

PCT 6.000,0000    

0205 31823 Traçado 100% Algodão Cru, Uso Hospitalar, 1m x 

1,2m - Traçado para uso Hospitalar, em tecido 100% 

algodão cru, sarja 3 x 1, gramatura 260g/m², medindo 

1,2 m de comprimento x 1 m de largura, com 

logomarca em toda sua extensão no sentido 

diagonal. Logomarca fornecida pelo setor. Etiquetado 

com Tamanho 

Unidades 30,0000    

0206 22527 TUBO OROTRAQUEAL 2,5 - Guia de Tubo 

Orotraqueal, descartável, sem balonete de baixa 

pressão, flexível, radiopaco, ponta arredondada com 

obturador, balonete piloto com válvula de segurança, 

haste de fixação numerada, estéril, embalado 

conforme normas do MS, calibre 2,5mm, com suporte 

de fixação 

Unidades 3,0000    

0207 1498306033 TUBO OROTRAQUEAL 4,5 UNID 8,0000    

0208 1498301170 TUBO OROTRAQUEAL Nº 3 Unidades 4,0000    

0209 1498301173 TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,5 Unidades 4,0000    

0210 22528 TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,0 - . Unidades 4,0000    
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0211 1498301171 TUBO OROTRAQUEAL Nº 5 Unidades 5,0000    

0212 1498301172 TUBO OROTRAQUEAL Nº 6 Unidades 5,0000    

0213 1498307963 TUBO OROTRAQUEAL Nº 6,5 UNID 5,0000    

0214 1498301174 TUBO OROTRAQUEAL Nº 7 Unidades 5,0000     

0215 1498301176 TUBO OROTRAQUEAL Nº 7,5 Unidades 5,0000    

0216 1498301177 TUBO OROTRAQUEAL Nº 8 Unidades 5,0000    

0217 32286 Vaselina Líquida 1000ml, Uso Hospitalar - Vaselina 

líquida, uso hospitalar. Embalagem externa 

constando o nº do lote, data de fabricação, validade, 

registro na ANVISA / Ministério da Saúde e 

informações de precauções, manuseio e aplicação de 

cuidados.Frasco com 1000ml 

Frasco 70,0000    

Total Geral ==> 

 
 
 

 
 
Validade da Proposta 
Tenho conhecimento que a opção pelo sistema de registro de preços vincula este 
interessado ao seu fornecimento nos valores contemplados na proposta pelo prazo de 
validade da licitação que será de 12 (doze) meses. 
 
 
Local       Data ____/____/________ 

______________________________________________________ 
Assinatura / Carimbo do CNPJ 
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ANEXO IV 
 

Licitação n° 039/2022 
Modalidade de Pregão Presencial n° 004/2022 

 
CREDENCIAMENTO 

 
Proponente 
 
Razão Social 
Logradouro     n° Bairro 
Cidade     UF  CEP  TEL 
CNPJ      Inscrição Estadual 
 
 
Para os fornecimentos objeto da licitação em referência, credenciamos o Sr. 
________________________________________ portador da célula de identidade n° 
____________________, expedida pela ____________________, outorgando-lhe plenos 
poderes para representá-la na sessão pública do Pregão n° 004/2022 - Edital n° 
004/2022, em especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles 
desistir. 
 
Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo 
de sua participação no citado certame; declarando-se, ainda, ciente de todas as 
disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições 
constantes no edital. 
 
Nome 
Cargo 
Identidade 
CPF 
Data  ____/____/________ 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura / Carimbo CNPJ 
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ANEXO V 
 

Licitação n° 039/2022 
Modalidade de Pregão Presencial n° 004/2022 

 

INFORMAÇÕES DE E-MAILS 
 

 
 
Proponente 
Razão Social: 
Logradouro:                                                   N°:                 Bairro: 
Cidade:                                UF:                           CEP:                         TEL 
CNPJ:                     Inscrição Estadual: 
 
 
DECLARA-SE que o proponente acima qualificado possui o(s) endereço(s) eletrônico(s) 
(e-mail)  abaixo relacionado(s) para remessa de dados relativos às decisões emitidas pela 
comissão e informações necessárias ao correto andamento do processo licitatório. 
 
 
E-mail (s): 
 
Nome: 
Cargo: 
Identidade: 
CPF: 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura / Carimbo do CNPJ 
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ANEXO VI 
 

Licitação n° 039/2022 
Modalidade de Pregão Presencial n° 004/2022 

 

DECLARAÇÃO DE INTEIRO TEOR 
 

DECLARAÇÃO 
 

Declaro, para os fins de direito, que conheço o teor do Edital Pregão n° 004/2022, e 
submeto-me às condições e exigências inseridas no mesmo, nada existindo que possa 
colocar impedimentos à sua finalidade. 
 
 E, para que esta declaração surta os seus jurídicos e legais efeitos, vai a mesma 
devidamente datada e assinada 
 
 

____________________________,______ de _______________ de __________ 
 

                  cidade                               dia                    mês                          ano 
 
Empresa: _________________________________________________________ 
 
Assinatura: _________________________________________________________ 
 
Nome legível: _________________________________________________________ 
 
 
 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO VII 
 

Licitação n° 039/2022 
Modalidade de Pregão Presencial n° 004/2022 

 

DECLARAÇÃO 
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
 

____________________________________________________, inscrito no CNPJ n° 
__________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_____________________________________________, portador da Identidade n° 
_______________________, e do CPF n° ____________________________, 
DECLARA, sob pena da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° 
da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(...). 
 
 

____________________________,______ de _______________ de __________ 
 

                  cidade                               dia                    mês                          ano 
 

_________________________________________________________ 
 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(Representante Legal) 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VIII 
 

Licitação n° 039/2022 
Modalidade de Pregão Presencial n° 004/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
 

(Nome da Empresa) __________________________________, inscrito no CNPJ n° 
__________________________, sediada 
_____________________________________________, declara, sob as penas da Lei, 
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório - Licitação n° 039/2022 - Modalidade Pregão n° 004/2022, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

____________________________,______ de _______________ de __________ 
 

                  cidade                               dia                    mês                          ano 
 

_________________________________________________________ 
 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(Representante Legal) 
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ANEXO IX 
 

Licitação n° 039/2022 
Modalidade de Pregão Presencial n° 004/2022 

 

DECLARAÇÃO 
 

 
 
 Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação 
em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de 
fornecimento e pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado. 
 
 
 
Nome 
Cargo 
Identidade 
CPF 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura / Carimbo do CNPJ 
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ANEXO X 
 

Licitação n° 039/2022 
Modalidade de Pregão Presencial n° 004/2022 

 

 
 

Declaração de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE. 

 
 

(Nome da Empresa) __________________________________, inscrito no CNPJ n° 
__________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
_____________________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº__________________________e do CPF nº_________________________, 
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação 
como MICROEMPRESA - ME/EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 à 49 da lei complementar 
n°123/2006. 
 
 

____________________________,______ de _______________ de __________ 
 

                  cidade                               dia                    mês                          ano 
 

_________________________________________________________ 
 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(Representante Legal) 

 
 


